Datum
14/03/2018

Waar
AANKOOP uit buitenland

19/03/2018

Vak 91 in BTW aangifte

30/05/2018

BTW aangifte

16/09/2019

BTW listing – controle dubbele BTW
nummers

23/11/2019

BIC-code automatische betalingen

05/02/2020

Controle BTW-type
Contole bij ADRESSEN
Controle bij Boekingen (Verkopen)

Wat
Indien je een aankoop doet uit het buitenland, en je verplaatst het bolletje van “Geen
medecontractant” naar “Medecontractant andere”, dan zal een opmerking verschijnen.

In bepaalde gevallen zou dat toegelaten zijn,
vandaar de opmerking, maar zeker bij de boekhouder navragen in welke situatie het wel mag
gebruikt worden. Bij het boeken zelf krijg je geen opmerking.
Bij de aangifte van kwartaal 4 of de aangifte Vande 12de maand van een BTW aangifte moet het
mogelijk zijn om vak 91 mee te geven. Ook als is dat 0. Normaal gaan vakken met 0 niet op een
BTW aangifte. Maar bij deze uitzondering is dat nu wel mogelijk. Hierbij kan je het vinkje van
“nul-voorschotten vermelden” aan zetten.

Bij het opvragen van een BTW aangifte is het selectiescherm wat gewijzigd; vroeger moest je een
startdatum invullen, maar nu moet je een jaartal invullen en aangeven of het om een maand- of
kwartaal-aangifte gaat. Daarbij wordt telkens de maand of kwartaal gevraagd.

Dit om te vermijden dat een kwartaalaangifte bvb op 01/12/2017 zou kunnen starten… want dat
mag niet voor een BTW aangifte.
Bij het aanmaken van een BTW listing wordt nu gecontroleerd indien er dubbele BTW nummers
voorkomen in de lijst. De opmerking werd eerder nogmaals bijgebouwd bij het aanmaken van de
adresfiche. Per boekjaar mag een BTW nummer maar 1 keer per klant/lev voorkomen. Lege BTW
nummer (partikulieren) worden niet als dubbel aanschouwd.
Bij de automatische betalingen wordt er een melding gegeven als de BIC-code niet bij de meest
voorkomende zit. De BIC code bij deze leverancier moet dan nagekeken worden!

Als je een adres ingeeft en de persoon heeft een Buitenlands BTW nr (Verschillende van BE) of
heeft een Buitenlandse Landcode (verschillend van B- ) Dan wordt een opmerking gegeven dat
het type niet stookt met de ingave

Het is evenwel geen “tegenhoudende” opmerking.
Ook bij de Verkopen (zowel in S&F als in FISC) krijg je deze opmerking, als de klant niet strookt
met zijn BTW type.
05/02/2020

BTW-Listing
(CN met bedrag hoger dan 250)

05/02/2020

Wijzigen van Aankoopfactuur

21/04/2020

Export mogelijk als CSV of PDF

Bij het opvragen van de listing werden grote negatieve bedragen (van Creditnota’s) niet
opgenomen (<-250 ). Als het bedrag kleiner was dan 250 kwam het niet op de aangifte, maar dat
moet wel! Als de |absuolute waarde| van het bedrag kleiner is dan 250 komt het er niet op. Dit
euvel is nu verholpen.
Als je een aankoopfactuur wijzigt, en je had al betalingen ingevuld via automatische betalingen,
mogen d_betsom (de betaalde som uit automatische betalingen) en d_file (de file-name van het
betaalbestand) niet overschreven worden. Vroeger gebeurde dat wel en werden ze opnieuw op
0 gezet. Uit ervaring leren we dat dit beter niet gebeurt. Dit is nu aangepast.
Bij “export data” werden 2 export-types toegevoegd. Overal waar de Export knop kan gebruikt
worden is nu voorzien om op te slaan als CSV (kommagescheiden) en PDF (zowel portrait als
landscape).

