
Release notes WinBooks Classic en Virtual Invoice versie 7.03.420

WinBooks Classic

Verbeteringen

Instellen van de OSS
Update van het Codevat-bestand dat nu de btw-codes bevat die nodig zijn voor het opstellen van de OSS-aangifte (btw-codes 
van het type goederen of diensten)

Vergeet niet uw dossier te reorganiseren om gebruik te kunnen maken van de nieuwe btw-codes.
Mogelijkheid (enkel voor de Belgische wetgeving) om het OSS XML-bestand te genereren. (Het eerste OSS-bestand voor het 
3e kwartaal van 2021 moet in oktober 2021 worden ingediend)

Voor gebruikers die MOSS-typecoderingen moeten of nog zouden moeten uitvoeren, moeten btw-codes (OSS-goederen) 
worden gebruikt.

Linken naar de online help
Lijst met totalen per BTW-code / OSS/MOSS

Opstellen van de OSS-aangifte

CODA: Beheer van transacties beheerd door de betalingsdienstaanbieder PAYONE. WBC-15155

Correcties

Luxemburg: Het nummer van de periode was niet correct in de btw-aangifte voor dossiers ouder dan 12 maanden. WBC-15149

Vaste activa: In sommige gevallen kon de berekening van de driemaandelijkse afschrijving van subsidies onjuist zijn. WBC-15134

Vaste activa: De code 276U werd niet weergegeven bij het bekijken van de vaste activa in lijstmodus. WBC-15152

CODA: Verbeterd beheer van de nummering van uittreksels voor bepaalde CODA-bestanden van de CPH- en CRELAN-banken (en van 
hun import via ISABEL 6). WBC-15126, WBC-15136 en WBC-15139

Analytische boekhouding: Afhankelijk van een bepaalde selectie kon de gekruiste balans per rekening fout zijn. WBC-15165

Virtual Invoice

Correcties

Het was niet mogelijk om sommige XML-bestanden van Billtobox te lezen. VI-6636

Deze versie bevat voornamelijk de nieuwe btw-codes voor de OSS en het afgedrukte rapport.

Hou er rekening mee dat in dit stadium het genereren van het OSS XML-bestand dat bij de btw-administratie moet worden ingediend, 
niet kon worden voltooid omdat dit onderhevig kan zijn aan enkele wijzigingen.

Zodra de structuur van het bestand definitief is, wordt u een nieuwe versie ter beschikking gesteld.

Wanneer u een nieuwe 'WinBooks Classic'-omgeving opzet met Virtual Invoice, vergeet dan niet eerst de WinBooks-ID op het niveau 
van WinBooks Classic in te voeren.

https://help.winbooks.be/pages/viewpage.action?pageId=2326872
https://help.winbooks.be/display/HelpWBCnl/Opstellen+van+de+OSS-aangifte+%28vanaf+juli+2021%29+-+Tekst+in+redactie

	Release notes WinBooks Classic en Virtual Invoice versie 7.03.420

