
 

 

Tax and Accounting Belgium 

Webinar Jaarafsluiting  
Expert/M – Adsolut Express 



 

Webinar Jaarafsluiting – Expert/M – Adsolut Expres  1 

 

Inhoudsopgave 
1 Voorbereiding jaarafsluiting in Expert/M ................................................................................................ 3 

1.1 Slotkoersen .............................................................................................................................................. 3 

1.2 Verwerking klanten/leveranciers met een negatief saldo .......................................................... 4 

2 Verwerking rekening met een negatief saldo ......................................................................................... 6 

3 Afschrijvingen en uitzonderlijke investeringsaftrek ............................................................................. 8 

3.1 Verhoogde afschrijving voor laadpalen ............................................................................................ 8 

3.2 Investeringsaftrek ................................................................................................................................... 9 

3.2.1 Nieuwe tijdelijke code ................................................................................................................... 9 

3.2.2 Publiek toegankelijke laadpaal ................................................................................................... 9 

4 Beheer wagenpark koppelen aan het Fiscaal Dossier Adsolut Express ......................................... 10 

4.1 Algemeen ................................................................................................................................................ 10 

4.2 Instellen voorraadmodule .................................................................................................................. 10 

4.3 Ingeven van de bestaande voertuigen ............................................................................................ 11 

4.4 Instellen dagboeken ............................................................................................................................ 11 

5 Fiscaal Dossier voor Expert/M dossiers ................................................................................................. 13 

5.1 Algemeen ................................................................................................................................................ 13 

5.2 Opstarten Expert/M vanuit Adsolut Express ................................................................................. 13 

5.3 Gebruik Fiscaal Dossier voor Expert/M dossiers .......................................................................... 19 

5.3.1 Import boekhoudgegevens ......................................................................................................... 19 

5.4 Voertuigen toevoegen in Adsolut Fiscaal Dossier ........................................................................ 20 

5.5 Import van de geboekte cijfers op voertuigen in Expert/M aan de voertuigen in het 
Fiscaal Dossier .................................................................................................................................................. 22 

5.6 Aanvullen gegevens ............................................................................................................................. 24 

5.6.1 Leningen .......................................................................................................................................... 24 

5.6.2 Gebruik van werkbladcodes, toelichtingen en bijlagen ...................................................... 25 

5.6.2.1 Werkbladcode .......................................................................................................................................... 25 

5.6.2.2 Andere toelichtingen ............................................................................................................................. 26 

6 Koppeling Superfisc Vennootschapsbelasting .................................................................................... 28 

6.1 Resultaatverwerking ............................................................................................................................ 31 

7 Terugkoppeling verwerking Fiscaal Dossier naar Expert/M boekhouding ................................... 33 

 

 

 

 



 

Webinar Jaarafsluiting – Expert/M – Adsolut Expres  2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Webinar Jaarafsluiting – Expert/M – Adsolut Expres  3 

 

1 Voorbereiding jaarafsluiting in Expert/M 

1.1 Slotkoersen 
Werkt u met vreemde valuta dan kunt u de grootboekrekening bijhouden in vreemde valuta en de 
openstaande documenten in vreemde valuta herwaarderen aan de hand van een slotkoers via  

Dagboeken - Diversen – Slotkoersen 

 

 

Rechtsboven krijgt u een overzicht van de gebruikte munten in het dossier. Vul hier per munt de koers in 
die u wilt gebruiken als slotkoers. 

De voorgestelde boeking bestaat uit 3 onderdelen.  

De herwaardering van de klanten, leveranciers en grootboekrekeningen gekoppeld aan een financieel 
dagboek in deviezen.  

Met de knop Voorstel bekomt u een overzicht van alle bedragen in de desbetreffende munt met de nieuwe 
waarde alsook het bedrag van de beweging.  

Met de knop Afdrukken kunt u het voorstel afdrukken ter controle of als basis voor een manuele boeking. 

Kiest u voor Doorsturen dan wordt de voorgestelde boeking gemaakt in het divers dagboek en de periode 
die u in de hoofding geselecteerd hebt. Vinkt u in de hoofding het veld Detail aan, dan zal er een 
boekingslijn met het bedrag van de herwaardering gemaakt worden per document. Indien dit veld niet is 
aangevinkt wordt er een bedrag per type herwaardering geboekt.  
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1.2 Verwerking klanten/leveranciers met een negatief 
saldo 

Tijdens de eindejaarboekingen moeten klanten met een negatief(credit) saldo als schuld en leveranciers 
met een negatief(debet) saldo als vordering worden geboekt.  

U kunt deze boeking automatisch genereren via  

Dagboeken – Diversen -Verwerking klant/leveranciers met negatief saldo 

 

Als jaar verwerking wordt default het laatst niet-geblokkeerde boekjaar voorgesteld. In de hoofding kiest u 
het dagboek en de datum voor de boeking. 

→  Let wel: het dagboek van verwerking moet een divers dagboek van het type afsluitdagboek zijn en het 
dagboek voor de tegenboeking moet een dagboek van het type beginbalans zijn.  

Wat de verwerking betreft hebt u de keuze om het negatieve saldo klanten, leveranciers of beide over te 
boeken.  

Via de knop Consultatie worden voor het geselecteerde jaar van verwerking, de klanten en/of leveranciers 
met een negatief saldo voorgesteld.   

Met     kunt u het voorstel afdrukken alvorens over te gaan tot de effectieve boeking.  

Duid met de Ctrl-toets de gewenste lijnen voor verwerking aan of kies alle lijnen met 

 

Standaard worden volgende rekeningen voorgesteld voor de boekingen:  

1. 400100 Klanten met een Creditsaldo – Tegenboeking 

2. 440100 Klanten met een Creditsaldo  

3. 400200 Leveranciers met een Debetsaldo 

4. 440200 Leveranciers met een Debetsaldo – Tegenboeking 
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→ Als u de voorgestelde rekeningen aanpast worden de door u ingevulde rekeningen bewaard voor 
toekomstige boekingen. 

Er worden altijd 2 boekingen gemaakt:   

1. De 1ste boeking wordt in het Jaar verwerking gemaakt (dit is het jaar waarin de 
klanten/leveranciers een negatief saldo hebben). In deze boeking zullen de negatieve klanten 
naar de schuldenrekening (440100 of de door u ingevulde rekening) en de leveranciers naar de 
vorderingen (400200 of de door u ingevulde rekening) worden geboekt. Deze boeking wordt 
default in de laatste periode van het door u geselecteerde dagboek van het type Afsluitboekingen 
gemaakt.  

 

  
 

2. De 2de boeking wordt in het volgend jaar gemaakt. Dit is de tegenboeking van de 1ste boeking en 
deze wordt default geboekt in periode 00 van het door u geselecteerde dagboek van het type 
Beginbalans.  

De boekingen worden niet in detail opgemaakt d.w.z. dat er voor alle klanten samen één totaal bedrag en 
voor alle leveranciers één totaal bedrag zal worden geboekt.  
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2 Verwerking rekening met een negatief saldo  
In geval een grootboekrekening einde boekjaar een negatief saldo heeft, kan deze automatisch 
overgeboekt worden.  

Als voorbeeld nemen we een 55-rekening die we, in geval deze een negatief saldo heeft, willen overboeken 
naar een passief rekening 433xxx.  

Voorwaarde:  

In de fiche van de grootboekrekening vult u in dat het een balansrekening is dat zowel actief als passief 
kan zijn en geeft u mee welke rekening het wordt in geval er een negatief saldo is.  

 

Hebben deze rekeningen op het einde van het boekjaar een negatief saldo dan kunt u deze boeking 
automatisch laten genereren via  

Dagboeken – Diversen -Verwerking rekening met negatief saldo 

 

 

Als Jaar verwerking wordt default het laatst niet geblokkeerde boekjaar voorgesteld. In de hoofding kiest u 
de dagboeken waarin u de verwerking wilt doen. 

Via   worden de rekeningen met een negatief saldo voorgesteld. Alleen de 
grootboekrekeningen, waarbij de aard van de rekening op Actief/Passief staat en waar een tegenrekening 
is ingevuld in het veld Actief/Passief tegenrekening, worden voorgesteld. 

U kunt het voorstel afdrukken alvorens over te gaan tot de effectieve boeking.  

 

Duid met de Ctrl-toets de gewenste lijnen voor verwerking aan of kies alle lijnen met 

. 

Er worden altijd 2 boekingen gemaakt: 
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1. De 1ste boeking wordt in het Jaar verwerking gemaakt (dit is het jaar waarin de rekeningen een 
negatief saldo hebben). In deze boeking zullen de negatieve naar de Actief/Passief tegenrekening 
worden geboekt.  Deze boeking wordt default in de laatste periode van het door u geselecteerde 
dagboek van het type Afsluitboekingen gemaakt.  

 

 

 
 

2. De 2de boeking wordt in het volgend jaar gemaakt. Dit is de tegenboeking van de 1ste boeking en 
deze wordt default in geboekt in periode 00 van het door u geselecteerde dagboek van het type 
Beginbalans.  
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3 Afschrijvingen en uitzonderlijke 
investeringsaftrek 

Om bedrijven en natuurlijke personen te stimuleren te investeren in milieuvriendelijke vrachtwagens en 
tank- en laadinfrastructuur heeft de wetgeving een aantal tijdelijke regelingen voorzien. Welke ook in 
Expert/M werden opgenomen.  

3.1 Verhoogde afschrijving voor laadpalen 
Algemene wetgeving  
Ondernemingen die in de periode van 1 september 2021 tot en met 31 augustus 2024 investeren 
in laadpalen, hebben recht op een verhoogd afschrijvingspercentage. Als de investering plaatsvindt in de 
periode van 1 september 2021 tot en met 31 december 2022 kan de investering ten belope van 200% 
worden afgeschreven. 

Een laadpaal is minstens voor 100 % fiscaal aftrekbaar en mag bovendien versneld afgeschreven worden. 
Een laadpaal moet minstens op 5 jaar afgeschreven worden.  

Voor de investeringen tussen 1/09/2021 en 31/12/2022 is er recht op een verhoogd afschrijvingspercentage.  

Wordt bij het aanmaken van een afschrijvingselement in Expert/M bij de afschrijvingsmanier 
Degressief/Lineair gekozen dan wordt in de berekening van de afschrijvingstabel het eerste jaar dubbel 
afgeschreven.  

 

 

Zie voorbeeld : we hebben een laadpaal met aanschafwaarde van 2000 euro.  

Schrijven degressief/lineair af op 5 jaar (gemakkelijkheidshalve hebben we als aanschafdatum 01/01 
genomen) 

Bij een gewone lineaire afschrijving zou er 400 euro afgeschreven worden.  In ons voorbeeld wordt er dus 
voor het jaar 2022 – 800 euro afgeschreven  
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Bij het aanmaken van het element kan de investeringsaftrek ingegeven worden en zal dit mee opgenomen 
worden op de fiche Investeringsaftrek welke mee opgenomen kan worden als bijlage bij de fiscale 
aangiftes.  

3.2 Investeringsaftrek  

3.2.1 Nieuwe tijdelijke code 
Er is tijdelijk een nieuwe eenmalige investeringsaftrek voor investeringen in koolstofemissievrije 
vrachtwagens en tank- en laadinfrastructuur. En dit voor zowel rechtspersonen als natuurlijke personen. 
De investeringen moeten in 2022 of in 2023 gebeuren. 

Zodra u een afschrijvingselement aanmaakt voor een investering gedaan in 2022 of 2023 kan deze code 
geselecteerd worden bij de keuze eenmalige investeringsaftrek.  

 

3.2.2 Publiek toegankelijke laadpaal  
Ondernemingen (rechtspersonen of eenmanszaken) kunnen voor een investering in laadpalen toegankelijk 
voor publiek een bijkomende kostenaftrek bekomen. Hiervoor is er een nieuw datumveld in het scherm 
Ingave afschrijvingen voorzien. Dit veld is alleen beschikbaar indien Investeringsaftrek op Geen staat. 

 

 

→ Via de Vennootschapsbelasting (Fiscaal Dossier - Gegevens uit BH ophalen (F8)) zal dit veld mee 
overgenomen worden bij de import van de investeringstabel. Zie procedure verder in deze sessie. 
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4 Beheer wagenpark koppelen aan het Fiscaal 
Dossier Adsolut Express 

4.1 Algemeen  
Om de complexiteit betreffende de btw aftrekbaarheid en verworpen uitgaven aangaande autokosten te 
vereenvoudigen kan via de voorraadmodule van Expert/M een koppeling gemaakt worden met het Fiscaal 
Dossier van Adsolut Express. Zo is het niet meer nodig aparte grootboekrekeningen aan te maken maar zal 
de fiscale berekening gebeuren aan de hand van het voertuig zelf.  

4.2 Instellen voorraadmodule 
Om de voorraadmodule te activeren gaat u naar  

Configuratie  - Voorraadelementen 

 

 

Voor het gebruik van voertuigen zijn volgende velden essentieel (via de configuratie geeft u zelf een 
omschrijving aan deze velden) 

Sleutel: dit is het veld waarmee u het element zult oproepen tijden het boeken (bv. nummerplaat). 

Alfa: kan voor de omschrijving van het voertuig (merk, model) gebruikt worden. 

Veld C: moet voor het chassisnummer gebruikt worden.  
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Uiteraard mag u ook de andere velden naar wens invullen. 

→ Het “veld” is in Expert/M uitsluitend gereserveerd voor de autokosten. Gebruik het niet voor andere 
activiteiten van het voorraadbeheer. 

Indien de voorraadmodule eerder al werd ingesteld, krijgt u hiervan een waarschuwing. 

 

4.3 Ingeven van de bestaande voertuigen 
Na het instellen van alle parameters van het voorraadbeheer kunt u de bestaande voertuigen aanmaken 
via  

 Ingave - Voorraadbeheer - Ingave voorraadelementen. 

 

 

Vervolledig de velden volgens wat u in de configuratie hebt ingesteld. Via het tabblad overzicht krijgt u een 
overzicht van de reeds aangemaakte elementen. 

Nieuwe voorraadelementen (voertuigen) kunnen ook rechtstreeks aangemaakt worden vanuit de 
ingaveschermen met de functie Ctrl-N. 

4.4 Instellen dagboeken 
Om het voertuigveld in elk dagboek zichtbaar te maken moet er nog een instelling in de verschillende 
dagboeken aangebracht worden. U doet dit voor de dagboeken waar u kosten m.b.t. voertuigen wilt 
boeken via (in ons voorbeeld voor het aankoopdagboek) 

    Ingave - Basisgegevens – Aankoopdagboeken 
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Door het veld Voorraadelement aan te vinken zal bij een boeking in het desbetreffende dagboek dit veld 
opgevraagd worden. 
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5 Fiscaal Dossier voor Expert/M dossiers 

5.1 Algemeen  
Zoals vermeld in de vorige puntjes kan bij het importeren van de cijfers uit Expert/M, info aangaande fiscale 
rubrieken of bijlages automatisch overgenomen worden ter voorbereiding van het post-accounting 
gedeelte.  

 

5.2 Opstarten Expert/M vanuit Adsolut Express  
Als u Expert/M opstart vanuit Adsolut Express kunt u via de Adsolut Suite onmiddellijk doorkoppelen naar 
de post-accounting applicaties en terugkoppelen waar nodig.  

U start Adsolut op door te dubbelklikken op volgend icoon 

 

 

Volgend scherm verschijnt 

 

 

Na het ingeven van uw gebruikersnaam en wachtwoord verschijnt het hoofdscherm (dossierbeheer) van de 
applicatie. Hierin kunt u dossiers creëren, openen, afsluiten, parameters instellen, gebruikers aanmaken, … 
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AANMAKEN VAN DE RELATIE 
 

In Adsolut Express gebruiken we de term Relatie. Dit omdat er niet specifiek een boekhouddossier hoeft te 
bestaan, maar dit gewoon een relatie is. 
Klik in het dossierbeheer op Relaties. Een scherm met de reeds bestaande relaties wordt geopend. 

 

  

Klik linksboven op Nieuw of Ctrl + N om een nieuwe Relatie (dossierfiche) te openen. 

Naargelang de software van Wolters Kluwer waarover u beschikt, zijn bepaalde velden al dan niet van 
belang om in te vullen. 

Bovenaan geeft u het Relatietype (rechtspersoon of natuurlijk persoon) mee en kiest u de Code van het 
dossier. Indien u zelf geen code ingeeft, zal het programma dit automatisch doen. Deze code kunt u 
achteraf niet meer aanpassen. 

 

 

Voor een relatiefiche van het type rechtspersoon kunt u alle gegevens ingeven of enkel het 
ondernemingsnummer intikken en vervolgens op V klikken.  
De gegevens worden dan ofwel opgehaald uit Companyweb (indien u daarop geabonneerd bent) ofwel 
overgenomen uit VIES (Vat Information Exchange System). 

 

 

→ Werd Expert/M tot nog toe opgestart vanuit Centraal dossierbeheer dan kunt u in het veld CDB code de 
dossiercode dat het dossier had in Centraal dossierbeheer invullen om te koppelen met de data uit uw 
bestaande Kluwerdatamap.   
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→ Het aanmaken en koppelen van relaties aan de hand van de CDB database kan ook globaal gebeuren 
(zie opleiding Adsolut Express/Kantoorbeheer =  https://www.ncoi.be/nl/opleiding/adsolut-
express.html). 

Als u een relatiefiche maakt voor een natuurlijke persoon, kunt u de (Belgische) identiteitskaart inlezen. 
Hiervoor hebt u een kaartlezer nodig die aangesloten is op uw toestel. Maar ook de eidViewer software 
moet geïnstalleerd zijn. Die kunt u gratis downloaden en installeren via de site https://eid.belgium.be/nl. 

 

Bewaar de relatie door bovenaan links te klikken op Opslaan of via Ctrl + S. 

AANMAKEN VAN HET DOSSIER 

Het opstarten van de applicatie zelf gebeurt via de knop Fiscaal Dossier. 

 

 

Via die knop Fiscaal Dossier stelt Adsolut automatisch voor om eerst een dossier aan te maken. Adsolut zal 
u vragen om een sjabloon dossier te kiezen als basis voor uw nieuw dossier.  

 

 

→ Het is aangewezen het model ADNEWKMO te selecteren voor de creatie van een fiscale balans. 
Een nieuw dossier is in Adsolut steeds een kopie van een sjabloon dossier. 

  

https://eid.belgium.be/nl
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AANMAKEN VAN HET FISCAAL DOSSIER 

Vooraleer u kunt doorklikken naar Expert/M moet er een Fiscaal Dossier aangemaakt worden. 

Zo kan achteraf via deze weg de koppeling tussen de boekhouding en de post-accounting programma’s op 
een vlotte manier verlopen.  

Geef een omschrijving en een naam in en kies het boekjaar.  

Gezien het om een nieuw dossier gaat, zult u via de drie puntjes achter het boekjaar een nieuw jaar 
moeten aanmaken.   

 

 

 

 

Klik linksboven op Nieuw of Ctrl + N om een nieuw jaar te openen. 

 

 

 
 
 

 

→ Let op ! Het jaar dat u hier aanmaakt moet dezelfde opbouw hebben als het jaar dat u in Expert/M zult  
aanmaken.  
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Bewaar door bovenaan links te klikken op Opslaan of via Ctrl + S en sluit dit scherm.  

 

 

 

Selecteer nu het boekjaar en bewaar het Fiscaal Dossier door bovenaan links bij Data Acties te klikken op 
Opslaan of via Ctrl + S. 

 

Start nu via de Adsolut Suite door naar Expert/M boekhouding.  
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In geval u tot nog toe Expert/M opende vanuit Centraal dossierbeheer, en u bij het aanmaken van de 
relatie het veld CDB-code niet hebt ingevuld of u vooraf geen conversie hebt gedaan van uw volledige CDB 
database, zal er gevraagd worden een koppeling te maken de huidige Kluwerdata map van het dossier.  

 

 

 

 

Eens u Expert/M hebt geopend vanuit de Adsolut Suite wordt bij de functie Importeren cijfers uit de 
boekhouding (F8) in het Fiscaal Dossier de optie Expert/M ook beschikbaar.  
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5.3 Gebruik Fiscaal Dossier voor Expert/M dossiers  

5.3.1 Import boekhoudgegevens 
Zoals vermeld in de vorige items kunnen de cijfers uit een Expert/M boekhouddossier worden ingelezen in 
het Fiscaal Dossier. Belangrijk is dat bij het aanmaken van het jaar voor het Fiscaal Dossier, dezelfde 
structuur wordt gebruikt als bij Expert/M. Namelijk zelfde begin- en einddatum boekjaar als aantal 
boekhoudperiodes.  

Afhankelijk van het geselecteerde jaar voor het Fiscaal Dossier zullen de cijfers uit de boekhouding van het 
desbetreffende jaar worden geïmporteerd.   

 

 

Info aangaande de afschrijvingstabel, verkochte afschrijvingselementen, investeringsaftrek alsook de 
gegevens betreffende belastingparadijzen worden overgenomen als toelichting.  
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Werd er in Expert/M gebruik gemaakt van de module Voorraadelement voor het beheer van het wagenpark 
zal aan de hand van het chassisnummer (veld C) de koppeling gemaakt worden met de voertuigen uit het 
Fiscaal Dossier (zie vooraf). 

 

5.4 Voertuigen toevoegen in Adsolut Fiscaal Dossier 
De voertuigen ingevuld in Expert/M worden niet automatisch aangemaakt in Adsolut. 
U dient de lijst met voertuigen manueel aan te maken in Adsolut inclusief alle noodzakelijk velden zodat 
de berekening van de verworpen uitgaven (en voordeel alle aard) correct kan verlopen. 

Het ingeven van de voertuigen in Adsolut Fiscaal Dossier doet u via het menu 

Fiscaal – voertuigen 

 

 

Klik op nieuw of Ctrl N om een nieuw voertuig aan te maken.  

 

 

Vul de nodige gegevens van het voertuig in. De koppeling met het voorraadelement uit Expert/M zal 
gebeuren aan de hand van het Chassisnummer. Eens alle gegevens in de hoofding zijn ingevuld kunt u 
gebruik maken van de functie F7 of de knop Bereken verworpen uitgaven om het tabblad Fiscaal 
automatisch te laten aanvullen. Wordt de wagen bestuurd door een gebruiker dan kunt u het tabblad 
Gebruiker aanvullen voor de berekening van de fiche Voordeel alle aard.  

Voor een correcte berekening van zowel de verworpen uitgaven als het voordeel alle aard is het invullen 
van volgende velden nodig.  
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 Veld  Voor 
berekening  
VU 

 Voor 
berekening  
VAA 

 Noodzakelijk   
Boekhouding 

 Opmerking  

 Merk        x    

 Chassisnummer        x  Verplicht voor  
Expert/M gebruikers 

 Brandstof  x  x       

 CO² NEDC - uitstoot  x  x       

 CO² WLPT - uitstoot  x*  x       

 Datum 1ste inschrijving     x       

 Aard voertuig  x  x     personenwagen (=beperkt 
aftrekbaar)  

 bedrijfswagen (=100% 
aftrekbaar)  

 Cataloguswaarde     x       

 Eigendomstitel        x    

 Overdracht kosten 
Verkeersbelasting 

       x    

 Te 
ontvangen Verkeersbelasting 

       x    

 Gebruiker - datum vanaf     x       

 Gebruiker - medewerker     x  x    

 Gebruiker – tankkaart     x     40% VAA 
indien aangevinkt 

 17% VAA indien uitgevinkt 

 Fiscaal - boekjaar        x  Herberekening % 
wettelijk aftrekbaar via 

knop  

 Fiscaal - % wettelijk 
aftrekbaar 

 x        Kan herrekend worden 

via knop  
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5.5 Import van de geboekte cijfers op voertuigen in 
Expert/M aan de voertuigen in het Fiscaal Dossier 

Eens het Expert/M dossier een keer geopend werd via Adsolut Express kunnen de detailgegevens van de 
autokosten geboekt in Expert/M geïmporteerd worden in het Fiscaal Dossier van Adsolut via 

Fiscaal - Gegevens uit BH ophalen (F8) 
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Kies bovenaan boekhouding = Expert/M, onderaan onder Toelichtingen wordt het vinkje Verworpen 
uitgaven voertuigen inlezen aangevinkt en klik op Importeer. 

Het resultaat van de import wordt zichtbaar in de toelichting van de desbetreffende rekening. 

 

Bij de koppelen naar Vennootschapsbelasting vanuit het Fiscaal Dossier worden de gegevens betreffende 
de VU ook mee opgenomen in de desbetreffende fiscale rubrieken.  

→ Alle detailgegevens uit Expert/M worden ingelezen op basis van het chassisnummer. Indien het 
chassisnummer in Expert/M niet overeenkomt met het chassisnummer in de voertuigmodule van 
Adsolut (Fiscaal Dossier), dan worden deze detailgegevens niet ingelezen. 
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5.6 Aanvullen gegevens 
 

5.6.1 Leningen 
Voor een Expert/M boekhouddossier kunt u onder het menu Fiscaal de gegevens aangaande leningen 
aanvullen.  

 

De aflossingstabel kan dan als bijlage worden toegevoegd in het Fiscaal Dossier, maar ook de eindejaar 
boeking overdracht bedrag lening >jaar naar lening<jaar wordt automatisch opgenomen als 
correctieboeking in het Fiscaal Dossier.  

Verder kunt u natuurlijk gebruik maken de andere features van het Fiscaal Dossier zoals manuele correctie 
boekingen, toevoegen van bijlagen, werkbladcodes enz. (zie opleiding Module Fiscaal Dossier) 

Praktisch voorbeeld 

Begin 2020 werd er een investeringskrediet aangegaan van 10000 euro lopende over 3 jaar. Met 
maandelijkse aflossingen aan een rentevoet van 2.5%. Ook al werken we met Expert/M boekhouding 
hebben we dit krediet ingevuld in het Fiscaal Dossier. Op die manier zal de automatische correctieboeking 
van lange naar korte termijn gebeuren.  
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5.6.2 Gebruik van werkbladcodes, toelichtingen en bijlagen 
 

5.6.2.1 Werkbladcode 
 

Een werkbladcode 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: 

 

 

 
U kan na het inlezen van de cijfers een werkblad code toevoegen aan de rekeningen die u aandacht vragen 
bij de verwerking van het fiscale dossier. De gekozen werkbladcode wordt weggeschreven in de fiche van 
de rekening en voorgesteld bij het opmaken van een nieuw fiscaal dossier.  

 

1) Als u nog niet gewerkt heeft met werkbladcodes open dan na het inlezen van de cijfers het 
selectiescherm en bepaal welke werkbladcode u wil voor een bepaalde rekening.  Ga hiervoor 
naar het boekhoudplan ofwel via boekhouding – ingave – boekhoudplan of rechtstreeks vanuit 
het fiscale dossier bovenaan boekhoudplan. 
 

 
 
 

2)  Lees hierna de cijfers opnieuw in zodat de werkbladcodes zichtbaar worden in het fiscaal dossier.  
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3) Eens er werkbladcodes werden ingesteld kan u door te filteren op werkbladcode een beter beeld 
krijgen van welke rekeningen u aandacht vragen.   
 

 
 

4) Heeft u de nodige acties ondernomen.  Pas dan de werkbladcode aan naar OK of NVT indien de 
actie dit keer niet van toepassing is.  
De werkbladcodes OK en NVT zorgen dat in de afwerkingsgraad wordt aangemerkt.   
 

 

Bovenaan op elke Fiscaal Dossier wordt een balk weergegeven die op basis van een percentage aanduidt 
in hoeverre de balans is afgewerkt en gecontroleerd.  

 

 

5.6.2.2 Andere toelichtingen 
 

• 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. 
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6 Koppeling Superfisc Vennootschapsbelasting 
De cijfers uit de Expert/M boekhouding aangevuld met de input uit het Fiscaal Dossier kunnen nu 
doorgekoppeld worden naar de Post-Accounting programma’s. Dit doet u met de icoontjes bovenaan in het 
menu: 

 

 

Als de koppeling met Centraal dossierbeheer nog niet werd gemaakt dan krijgt u nu 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 is nodig om een koppeling te 
maken met de voorgaande jaren. (zie ook opstart Expert/M) 

Indien er een verkeerde koppeling werd gemaakt, kunt u deze nog steeds ongedaan maken via Instellingen 
– Ontkoppel Wolters Kluwer tool. 

 

 

 

De finale resultaatverwerking doen we in Venb Superfisc.  

 

Controleer dus na het opstarten van Venb Superfisc of het te verdelen resultaat overeenstemt met het 
resultaat uit het Fiscaal Dossier.  

Indien er een eindtoestand bestaat voor het vorige jaar, dan kunt u deze selecteren en overnemen. 
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Hierna bepaalt u welke onderdelen u wilt overnemen. 

 

 

 

In een volgend tussenscherm selecteert u de relatietabel die mag worden toegepast om onze rekeningen 
te koppelen aan de gewenste fiscale rubrieken. Waarna de cijfers worden ingelezen.  

 

 

 

 

Hier kunt 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) zult u ook de detail van de lijnen zien. 
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6.1 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 bijvoorbeeld uitkeren als dividend of overdragen als reserve. 

 

 

 

Vervolgens zult 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 terugsturen naar het Fiscaal 
Dossier in Adsolut.  

 

De geboekte resultaatverdeling wordt in het Fiscaal Dossier opgenomen als een correctieboeking. 
Bovenaan zal het Resultaat nu ook op 0,00 staan. 
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7 Terugkoppeling verwerking Fiscaal Dossier 
naar Expert/M boekhouding  

Export Correctieboekingen uit Adsolut Fiscaal Dossier 

Vanuit het Fiscaal Dossier is er momenteel nog geen rechtstreekse terugkoppeling naar het Expert/M 
boekhouddossier. Toch hoeft u alle gedane correctieboekingen niet manueel in te boeken.  

Via het menupunt Afdrukken – Correcties krijgt u een overzicht van alle correctieboekingen uit het Fiscaal 
Dossier.  

 

U kunt het verkregen overzicht Exporteren naar Excel. Waarna u de boeking in Expert/M kunt importeren. 

Importeren diversen uit Excel in Expert/M 

Expert/M biedt de mogelijkheid om diversenboekingen, ingegeven in MS Excel, te importeren.  

De gegevens moeten in een door Expert/M gevraagde structuur worden opgesteld. Verder in deze 
handleiding vindt u alle stappen om een te importeren link te bekomen. Het bestand importeren kunt u 
via: 

Extra – Importeren externe applicaties – Diversen via Excel 

waar u het Excelbestand kunt aanduiden. 

Na het importeren van de correcties is Expert/M de resultaatverdeling geboekt.   
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Extra info aangaande de opbouw van het Excel importbestand 

De lay-out in de Excelbestanden moet strikt nagevolgd worden zoals verder omschreven. 

 

Cel / 
Kolom Veld Formaat 

Max. 
lengte Decimalen Verplicht 

A Dagboeknr (nr. of alfa) Alfanumeriek 10  Ja 

B Documentnummer Numeriek 9 0 Ja 

C Documentdatum dd/mm/jjjj   Ja 

D Boekjaar jjjj 4   

E Boekhoudperiode Numeriek 2 0  

F Btw-periode Numeriek 6 0  

G Pad bijlage Alfanumeriek 255   

H Grootboekrekening Numeriek 9 0 Ja 

I Aard Numeriek 2 0  

J Klant Numeriek 10 0  

K Leverancier Numeriek 10 0  

L Debet / Credit Alfanumeriek 1  Ja 

M Munt Alfanumeriek 3   

N Bedrag Valuta Numeriek 18 2 Ja 

O Bedrag Numeriek 18 2  

P Referte Alfanumeriek  255   

Q Eenheid 1 Alfanumeriek 16 2  

R Eenheid 2 Alfanumeriek 16 2  

S Analytische rek. niveau 1 MOD 1 Alfanumeriek 10   

T Analytische rek. niveau 2 MOD 1 Alfanumeriek 10   

U Analytische rek. niveau 3 MOD 1 Alfanumeriek 10   

V Analytische rek. niveau 4 MOD 1 Alfanumeriek 10   

W Analytische rek. niveau 5 MOD 1 Alfanumeriek 10   

X Analytisch bedrag MOD 1 Numeriek 18 2  

Y Analytische eenheid1 MOD 1 Numeriek 16 2  

Z Analytische eenheid2 MOD 1 Numeriek 16 2  

AA Analytische referte MOD 1 Alfanumeriek 75   

AB Analytische rek. niveau 1 MOD 2 Alfanumeriek 10   

AC Analytische rek. niveau 2 MOD 2 Alfanumeriek 10   

AD Analytische rek. niveau 3 MOD 2 Alfanumeriek 10   

AE Analytische rek. niveau 4 MOD 2 Alfanumeriek 10   

AF Analytische rek. niveau 5 MOD 2 Alfanumeriek 10   

AG Analytisch bedrag MOD 2 Numeriek 18 2  

AH Analytische eenheid1 MOD 2 Numeriek 16 2  
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AI Analytische eenheid2 MOD 2 Numeriek 16 2  

AJ Analytische referte MOD 2 Alfanumeriek 75   

 

 

Hoofding diversenboeking: kolommen A tot G 

 

De hoofding van een diversenboeking komt slechts eenmaal voor, d.w.z. dat de gegevens van de hoofding 
enkel op de eerste (detail)lijn worden meegegeven. 

Wanneer de import nieuwe hoofdgegevens leest, zal dit als een nieuw diversenboeking worden 
beschouwd. Er kunnen dus verschillende boekingen via één bestand geïmporteerd worden. 

 

 

 

 

Cel A: Dagboek 

Het nummer of de alfacode van het diversendagboek. Dit dagboek moet bestaan in Expert/M. 

 

Cel B: Documentnummer 

U vult het documentnummer van de boeking in. Een documentnummer mag maximum uit 9 posities 
bestaan. Enkel voor de eerste detaillijn mag het documentnummer worden ingevuld. Alle volgende lege 
documentnummers worden bij de detail gevoegd tot een nieuw documentnummer wordt gelezen. 

Wanneer geen documentnummer is ingevuld, zal het eerstvolgende documentnummer uit de boekhouding 
worden genomen en zullen alle volgende lijnen worden samengevoegd binnen hetzelfde uittreksel. 
Wanneer u geen documentnummers meegeeft, moet echter wel voor elke nieuwe diversenboeking een 0 
worden ingevuld om zo het onderscheid te maken tussen de verschillende boekingen. 

 

Cel C: Documentdatum 

De datum van de boeking. Het te volgen formaat is dd/mm/jjjj. 

 

Cel D: Boekjaar 

U vult hier de alfacode van het boekjaar in waar de import moet gebeuren. Dit boekjaar moet bestaan in 
Expert/M en mag niet geblokkeerd zijn. Wanneer het boekjaar niet wordt meegegeven, gebeurt de import 
in het huidige boekjaar van het dossier. 

 

Cel E: Nummer boekhoudperiode 

Hier vult u de boekhoudperiode van het uittreksel in. Deze periode moet bestaan in Expert/M en mag niet 
geblokkeerd zijn. Vult u deze periode niet in, dan zal de huidige periode in Expert/M worden genomen.  
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Cel F: Btw-periode 

U vult de btw-maand van het uittreksel in. De btw-periode waarin deze btw-maand valt, moet bestaan in 
Expert/M en mag niet geblokkeerd zijn. Vult u deze periode niet in, dan zal de huidige btw-periode in 
Expert/M worden genomen. 

De btw-maand wordt voorgesteld beginnend met het kalenderjaar, bv. maart 2014 wordt 201403. Voor 
kwartaalaangiften geldt de kalendermaand die binnen het kwartaal valt bv. maart 2014 wordt 201403 en 
niet 201401. 

 

Cel G: Pad bijlage 

Per boeking kan een bijlage worden gekoppeld. Hier kunt u de padverwijzing meegeven. 

 

Cel H: Grootboekrekening 

Dit moet een bestaande grootboekrekening zijn die u kunt gebruiken in de Diversenketting. Een 
grootboekrekening bestaat uit minimum 6 en maximum 9 karakters. 

 

Cel I: Aard 

De aard van de transactie: 

0 = Normale transactie  

1 = Commissies makelaarslonen handelsrestorno’s enz. (aard a) 

2 = Erelonen of vacatiegelden (aard b) 

3 = Voordelen van alle aard (aard c) 

4 = Kosten gedaan voor rekening van de verkrijger (aard d) 

11 = Betaalde (D) / Te betalen (C) btw 

12 = Ontvangen btw 

13 = Betaald decembervoorschot 

61 = Herziening verschuldigde btw 

62 = Herziening aftrekbare btw 

70 = Terugname afschrijvingen vorige boekjaren 

71 = Terugname afschrijvingen huidig boekjaar 

 

Wanneer geen aard wordt meegegeven, wordt steeds de aard 0 verondersteld. 

 

Cel J: Klant 

De diversenboeking kan aan een klant worden gekoppeld. Indien dit het geval is, geeft u hier het 
klantnummer mee. 

 

Cel K: Leveranciers 

De diversenboeking kan aan een leverancier worden gekoppeld. Indien dit het geval is, geeft u hier het 
leveranciersnummer mee. 

Een leveranciersnummer moet steeds worden meegegeven wanneer de codes Aard 1, 2, 3 en 4 worden 
gebruikt. 
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Cel L: Debet / Credit 

Is het een Debet (D) of Credit (C) boekingslijn? Het totaal bedrag van de debetlijnen moet gelijk zijn aan 
het bedrag van de creditlijnen. 

 

Cel M: Munt 

De munt waarin het bedrag valuta wordt uitgedrukt. 

 

Cel N: Bedrag valuta 

Bedrag van de boekingslijn. 

 

Cel O: Bedrag 

Wanneer de boekingslijn een andere munt heeft dan de dossiermunt, dan geeft u hier het bedrag in van de 
dossiermunt. Zo niet, dan komt hier hetzelfde bedrag als onder Cel N. 

 

Cel P: Referte 

De detailreferte van de boekingslijn. 

 

Cel Q en R: Eenheid 1 en eenheid 2 

Wanneer de grootboekrekening eenheden heeft. 

 

Cel S t.e.m. W: analytische rekeningen module 1 

Indien u een analytische boekhouding voert, kunt u de analytische rekeningen toekennen per niveau dat u 
gebruikt (100%). Deze analytische rekeningen behoren tot module 1. 

 

Cel X: Analytisch bedrag module 1 

Het analytisch bedrag (100%) dat hoort bij de detaillijn. 

 

Cel Y en Z: eenheden module 1 

De analytische eenheden voor module 1 behorend bij de analytische rekening. 

 

Cel AA: Analytische referte module 1 

 

Cel AB t.e.m. AJ: module 2 

Wanneer u ook een tweede analytische module hebt, vult u deze cellen in. De volgorde is gelijk aan de 
cellen T t.e.m. AB. 
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Werking import 

U kunt de import opstarten via: 

Extra – Importeren externe applicaties – Diversen via Excel 

U verwijst naar het Excelbestand of selecteert het bestand via Bladeren. 

 

Een Excelbestand kan meerdere werkbladen bevatten. In het veld Werkblad duidt u aan welke gegevens 
geïmporteerd moeten worden. 

 

 

Op de eerste rij mogen eventueel kolomhoofdingen voorkomen. Als dit het geval is, moet 

 aangevinkt worden. 
 

Na de import worden het aantal geïmporteerde records en eventuele foutmeldingen weergegeven. 
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Extra controles bij het importeren 

 

Geblokkeerd diversendagboek 

Er gebeurt geen import in een geblokkeerd diversendagboek. 

 

Unieke documentnummers 

Wanneer unieke documentnummers staat aangeduid EN er worden documentnummers in het bestand 
meegegeven, wordt er gecontroleerd of het documentnummer reeds bestaat binnen het opgegeven 
dagboek. Indien ja wordt het document niet geïmporteerd. 

 

Datumcontrole 

Datum van het document en de btw- en/of boekhoudperiode moeten overeenkomen indien de 
configuratie zo staat ingesteld. Er verschijnt een waarschuwing maar de import gebeurt wel. 

Deze controle gebeurt niet wanneer de import wordt uitgevoerd in het Openingsdagboek. 

 

Eenheden verplicht 

Wanneer Eenheden verplicht staat aangeduid en er worden grootboekrekeningen geïmporteerd waarbij 
een eenheid hoort maar in het bestand wordt geen eenheid meegegeven, dan gebeurt de import met 
waarschuwing. 

 

Negatieve bedragen  

Wanneer deze niet zijn toegelaten en het bestand bevat negatieve bedragen, dan wordt de import niet 
uitgevoerd. 

 

 

Opmerkingen 

De gegevens moeten in de juiste cel (kolom) gezet worden. Niet gebruikte kolommen mogen voor een 
beter overzicht wel worden verborgen. 

 

Alle rijen moeten opeenvolgend zijn. Er mogen dus geen blanco rijen worden tussen gelaten. 

Zodra een lege lijn wordt gelezen, zal dit beschouwd worden als het einde van de boekingen. Alle data 
vermeld na de lege lijn wordt niet meer geïmporteerd. 
 

De ventilatiecode wordt niet meegegeven. Wanneer de import gebeurt in een standaard diversendagboek, 
zal automatisch de ventilatiecode 3 worden genomen. Gebeurt de import in een openingsdagboek, dan 
wordt de ventilatiecode 4 weggeschreven. 
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