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Voorwoord

Dit is de JD Edwards EnterpriseOne Lokalisatie voor België - Implementatiehandleiding.

1. Eindgebruikers
Deze handleiding is bedoeld voor implementatietechnici en eindgebruikers van de lokalisatie voor
België van JD Edwards EnterpriseOne-systemen.

2. JD Edwards EnterpriseOne-producten
Deze implementatiehandleiding heeft betrekking op de volgende JD Edwards EnterpriseOne-producten
van Oracle:

• JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren;
• JD Edwards EnterpriseOne Debiteuren;
• JD Edwards EnterpriseOne Adresboek;
• JD Edwards EnterpriseOne Grootboek;
• JD Edwards EnterpriseOne Inkoop;
• JD Edwards EnterpriseOne Verkooporderbeheer.

3. JD Edwards EnterpriseOne-toepassingen
Aanvullende informatie waarin de instellingen en het ontwerp van uw systeem worden beschreven,
vindt u in de bijbehorende documentatie JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial
Management Fundamentals 9.1 Implementation Guide..

Debiteuren moeten overeenkomen met de ondersteunde platforms voor de release, zoals opgegeven
in de minimale technische vereisten voor JD Edwards EnterpriseOne. Daarnaast kan JD Edwards
EnterpriseOne integreren, koppelen of werken in combinatie met andere Oracle-producten. Zie
het referentiemateriaal in de programmadocumentatie op http://oracle.com/contracts/
index.html voor programmavereisten en versiereferentiedocumenten om de compatibiliteit van
verschillende Oracle-producten te achterhalen.

Zie ook:

• "Getting Started with JD Edwards EnterpriseOne Financial Management Application Fundamentals" in JD
Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals Implementation Guide.

4. Toegankelijkheid documentatie
Voor meer informatie over Oracle's verplichting ten aanzien van toegankelijkheid raadpleegt u de
website van het Oracle Accessibility Program: http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=acc&id=docacc.

Toegang tot Oracle Support

http://oracle.com/contracts/index.html
http://oracle.com/contracts/index.html
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc
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Klanten van Oracle die ondersteuning hebben aangeschaft, hebben toegang tot elektronische
ondersteuning via 'My Oracle Support'. Voor informatie raadpleegt u http://www.oracle.com/
pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info of http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?
ctx=acc&id=trs als u doof of slechthorend bent.

5. Gerelateerde documenten
U kunt gerelateerde documenten openen via de pagina's voor JD Edwards EnterpriseOne Release
Documentation Overview op My Oracle Support. Open de hoofdoverzichtspagina voor documentatie
door te zoeken op de document-ID, 1308615.1, of door deze koppeling te gebruiken:

https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1308615.1

Om naar deze pagina te navigeren vanaf de homepage van My Oracle Support, klikt u op het tabblad
Knowledge, vervolgens op het menu Tools and Traning, JD Edwards EnterpriseOne, Welcome Center,
Release Information Overview.

6. Typografie
In dit document wordt de volgende typografie gebruikt:

Typografie Betekenis

Vet Wordt gebruikt voor veldwaarden.

Cursief Wordt gebruikt voor benadrukken en voor titels van JD Edwards EnterpriseOne-boeken
of andere publicaties.

Niet-proportioneel
lettertype

Wordt gebruikt voor een JD Edwards EnterpriseOne-programma, codevoorbeelden of
URL's.

http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs
https://support.oracle.com/CSP/main/article?cmd=show&type=NOT&id=1308615.1
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1 
JD Edwards EnterpriseOne Lokalisatie voor België

- Voorwoord

Dit hoofdstuk bevat de volgende onderwerpen:

• Paragraaf 1.1, “JD Edwards EnterpriseOne Lokalisatie voor België - Overzicht” [9]
• Paragraaf 1.2, “JD Edwards EnterpriseOne Implementatie - Lokalisatie voor België” [9]
• Paragraaf 1.3, “Vertaalopties voor meertalige omgevingen” [10]
• Paragraaf 1.4, “Vertaalprogramma's” [11]
• Paragraaf 1.5, “Gebruikersweergavevoorkeuren instellen” [11]

1.1. JD Edwards EnterpriseOne Lokalisatie voor België -
Overzicht

Deze handleiding bevat informatie over het instellen en gebruiken van landspecifieke software voor
België.

Voordat u landspecifieke software kunt gebruiken in het systeem van JD Edwards EnterpriseOne,
maakt u landspecifieke schermen en verwerking toegankelijk. De instellingen voor landspecifieke
functionaliteit worden beschreven in dit inleidende hoofdstuk.

Stel naast de instellingen in deze handleiding ook de basissoftware in voor het betreffende proces
dat u implementeert. U moet bijvoorbeeld de stappen volgen voor het instellen van de basissoftware
JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren als aanvulling op de instellingen voor een willekeurige
landspecifieke functionaliteit voor het systeem JD Edwards EnterpriseOne Crediteuren.

1.2. JD Edwards EnterpriseOne Implementatie - Lokalisatie voor
België

In de planningsfase van de implementatie kunt u gebruikmaken van alle informatiebronnen van JD
Edwards EnterpriseOne, waaronder de installatiehandleidingen en de informatie voor het oplossen van
problemen.

Bij het bepalen van de elektronische software-updates (ESU's) die geïnstalleerd moeten worden voor
JD Edwards EnterpriseOne-systemen kunt u de EnterpriseOne en World Change Assistant gebruiken.
EnterpriseOne en World Change Assistant, een Java-hulpprogramma, beperkt de vereiste tijd voor het
zoeken naar en downloaden van ESU's tot 75 procent of meer, waardoor u meerdere ESU's tegelijk
kunt installeren.

Zie JD Edwards EnterpriseOne Tools Software Updates Guide.
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1.3. Vertaalopties voor meertalige omgevingen
In het systeem kunnen menu's, schermen en rapporten in verschillende talen worden weergegeven.
Alle software wordt geleverd in de basistaal Engels. U kunt desgewenst andere talen installeren. Als u
bijvoorbeeld meerdere talen hebt geïnstalleerd in één omgeving, kan elke gebruiker een voorkeurstaal
opvragen door de gebruikersvoorkeuren in te stellen.

Het is mogelijk dat u naast de standaardmenu's, schermen en rapporten ook andere onderdelen van de
software wilt vertalen. Zo kunt u bijvoorbeeld de namen van de rekeningen vertalen die u instelt voor
het bedrijf of de waarden in sommige gebruikerscodes (UDC's).

In deze tabel worden gemeenschappelijke software-elementen vermeld die u mogelijk wilt vertalen als
u de software in een meertalige omgeving gebruikt:

Gemeenschappelijke software-elementen Vertaalopties

Kostenplaatsbeschrijvingen U kunt de kostenplaatsbeschrijvingen vertalen die u voor het
systeem hebt ingesteld.

De vertaalgegevens voor kostenplaatsen worden automatisch
opgeslagen in de stamgegevenstabel Alternatieve beschrijving
kostenplaats (F0006D).

Druk het rapport Kostenplaats vertalen (R00067) af om de
vertalingen van de beschrijving in de basistaal en één of alle
vreemde talen voor de kostenplaats te controleren.

Rekeningbeschrijvingen U kunt de rekeningbeschrijvingen vertalen naar een vreemde
taal.

Als u het rekeningschema hebt vertaald, kunt u het rapport
Rekeningen vertalen afdrukken. U kunt een verwerkingsoptie
instellen om rekeningbeschrijvingen in zowel de basistaal als
één of alle vreemde talen voor de kostenplaats weer te geven.

Beschrijvingen voor automatische boekingsinstructies (ABI's) U kunt de ABI-beschrijvingen die u voor het systeem hebt
ingesteld, vertalen.

Gebruikerscodebeschrijvingen U kunt de gebruikerscodebeschrijvingen die u voor het
systeem hebt ingesteld, vertalen.

Aanmaningstekst Geef bij het maken van klantstamrecords voor elke klant
een taalvoorkeur op. In het taalvoorkeurveld in het scherm
Adresboek - Aanvullende gegevens kunt u aangeven in welke
taal de aanmaning en de betreffende tekst wordt weergegeven
als u de definitieve modus gebruikt. (In de proefmodus
worden de overzichten afgedrukt in de taalvoorkeur die in het
systeem JD Edwards EnterpriseOne Adresboek aan de klant is
toegewezen.)

De basissoftware bevat de aanmaning in de talen Duits, Frans
en Italiaans. U moet elke tekst die u onderaan de aanmaning
wilt vermelden, vertalen. Om deze tekst te vertalen dient u de
instructies voor het instellen van aanmaningsteksten te volgen
en te controleren of u het veld Taal hebt ingevuld in het scherm
Brieftekstidentificatie.

De vertalingen die u voor het systeem instelt, werken ook met de taal die is opgegeven in het
gebruikersprofiel van elke systeemgebruiker. Als bijvoorbeeld een Franstalige gebruiker het
rekeningschema opent, worden de rekeningbeschrijvingen automatisch in het Frans in plaats van de
basistaal weergegeven.
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1.4. Vertaalprogramma's
Het systeem bevat verschillende vertaalprogramma's waarmee bedragen in woorden
geconverteerd kunnen worden. Deze vertaalprogramma's worden over het algemeen gebruikt voor
betalingsindelingen, wisselindelingen en programma's voor het uitschrijven van cheques waarmee
numerieke waarden zowel in cijfers als in tekst gemaakt kunnen worden. Geef het vertaalprogramma
op dat u wilt gebruiken in de verwerkingsopties voor deze programma's.

Het systeem bevat de volgende vertaalprogramma's:

• X00500 - Engels;
• X00500BR - Braziliaans Portugees;
• X00500C - inclusief centen;
• X00500CH - Chinees;
• X00500D - Duits (mark);
• X00500ED - Duits (euro);
• X00500FR - Frans (franc);
• X00500EF - Frans (euro);
• X00500I - Italiaans (lire);
• X00500EI - Italiaans (euro);
• X00500S1 - Spaans (vrouwelijk);
• X00500S2 - Spaans (mannelijk);
• X00500S3 - Spaans (vrouwelijk, geen decimaal);
• X00500S4 - Spaans (mannelijk, geen decimaal);
• X00500S5 - Spaans (euro);
• X00500U - Verenigd Koninkrijk;
• X00500U1 - Verenigd Koninkrijk (woorden in vakken).

In sommige gevallen is het vertaalprogramma dat u gebruikt afhankelijk van de valuta die u gebruikt.
Als u bijvoorbeeld eurobedragen wilt converteren naar woorden, dient u een vertaalprogramma
te gebruiken dat ingesteld is om eurovaluta te verwerken. In het Spaans wordt het gekozen
vertaalprogramma bepaald door het geslacht van de valuta.

1.5. Gebruikersweergavevoorkeuren instellen
In dit gedeelte vindt u een overzicht van gebruikersweergavevoorkeuren en komen de volgende
onderwerpen aan de orde:

• verwerkingsopties instellen voor het programma Gebruikersprofielen (P0092);
• gebruikersweergavevoorkeuren instellen.

1.5.1. Gebruikersweergavevoorkeuren
Voor bepaalde gelokaliseerde JD Edwards EnterpriseOne-softwarepakketten worden
landservertechnologieën gebruikt om landspecifieke functies van de basissoftware te isoleren. Als u
bijvoorbeeld gedurende een normale transactieverwerking aanvullende gegevens over een crediteur
bewaart of een belasting-ID valideert ten behoeve van landspecifieke vereisten, voert u de aanvullende
gegevens in met behulp van een gelokaliseerd programma. De belastingvalidatie wordt dan uitgevoerd
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met een gelokaliseerd programma in plaats van de basissoftware. De landserver geeft dan aan dat dit
gelokaliseerde programma toegevoegd moet worden aan het proces.

Als u de gelokaliseerde oplossingen voor de kostenplaats maximaal wilt benutten, moet u in de
instellingen van de gebruikersweergavevoorkeuren het land opgeven waarin u werkt. Deze gegevens
worden door de landserver gebruikt om te bepalen welke gelokaliseerde programma's uitgevoerd
moeten worden voor het opgegeven land.

Gebruik de lokalisatielandcodes om het land waarin u werkt op te geven. De lokalisatielandcodes in
het systeem bevinden zich in de gebruikerscodetabel 00/LC. Deze tabel bevat zowel 2-cijferige als 3-
cijferige lokalisatielandcodes.

U kunt ook gebruikersweergavevoorkeuren instellen om andere functies te gebruiken. U kunt
bijvoorbeeld aangeven hoe datums (zoals DDMMJJ, de normale Europese indeling) weergegeven
moeten worden of een taal opgeven om de basistaal te overschrijven.

Zie ook:

• JD Edwards EnterpriseOne Tools System Administration Guide

1.5.2. Scherm voor het instellen van
gebruikersweergavevoorkeuren
Schermnaam Scherm-ID Navigatie Gebruik

Gebruikersprofiel wijzigen W0092A JD Edwards EnterpriseOne-
banner, klik op Persoonlijke
instellingen

Selecteer Mijn
systeemopties en vervolgens
Gebruikersprofiel wijzigen.

Selecteer Gebruikersprofiel
wijzigen in het scherm
Standaardinstellingen
gebruiker wijzigen.

Weergavevoorkeuren instellen.

1.5.3. Verwerkingsopties instellen voor Gebruikersprofiel
wijzigen (P0092)
Met de verwerkingsopties kunt u standaardwaarden instellen voor verdere verwerking.

1.5.3.1. Adresboeknummer valideren
Adresboeknummer
Voer een 1 in om het adresboeknummer bij te werken op basis van de tabel
Adresboekstamgegevens (F0101).

1.5.3.2. PIM-serverinstellingen
PIM-server
Voer een D in als u een IBM Domino-server gebruikt. Voer een X in als u een Microsoft
Exchange-server gebruikt.
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1.5.4. Gebruikersweergavevoorkeuren instellen
Open het scherm Gebruikersprofiel wijzigen.

Afbeelding 1.1. Het scherm Gebruikersprofiel wijzigen

Landcode lokalisatie
Voer een gebruikerscode (00/LC) in waarmee een lokalisatieland wordt aangeduid. Het is
mogelijk om op basis van deze code een landspecifieke functionaliteit toe te voegen door de
landservermethode in het basisproduct te gebruiken.
Taal
Voer een gebruikerscode (01/LP) in waarmee de taal wordt aangegeven die wordt gebruikt in
schermen en afgedrukte rapporten. Voordat u een taal opgeeft, moet er een code voor die taal zijn
ingevoerd op systeemniveau of in de gebruikersvoorkeuren. Verder moet u de taal-CD hebben
geïnstalleerd.
Datumindeling
Voer de datumindeling in zoals die is opgeslagen in de database.

Als u deze optie blanco laat, worden de datums weergegeven volgens de instellingen van het
besturingssysteem op het werkstation. In NT worden de instellingen voor het besturingssysteem
van het werkstation door de Landinstellingen in het Configuratiescherm bepaald. De waarden zijn:

blanco: de systeemdatumindeling wordt gebruikt;

DME: dag, maand, 4-cijferig jaar;

DMY: dag, maand, jaar (DDMMJJ);
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EMD: 4-cijferig jaar, maand, dag;

MDE: maand, dag, 4-cijferig jaar;

MDY: maand, dag, jaar (MMDDJJ);

YMD: jaar, maand, dag (JJMMDD);
Scheidingsteken datum
Voer het teken in dat u wilt gebruiken om de maand, dag en het jaar van een gegeven datum te
scheiden. Als u een asterisk (*) invoert, wordt automatisch een spatie gebruikt als scheidingsteken.
Als u deze optie blanco laat, wordt de systeemwaarde als scheidingsteken gebruikt.
Scheidingsteken decimalen
Voer het aantal posities in rechts van de decimaal die u wilt gebruiken. Als u dit veld leeg laat,
wordt automatisch de systeemwaarde als standaardwaarde gebruikt.
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2 
Lokalisatie voor België

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

• Paragraaf 2.1, “Specifieke instellingen en processen voor België” [15]
• Paragraaf 2.2, “Belasting-ID valideren voor België” [17]
• Paragraaf 2.3, “Bankrekeningen valideren” [18]
• Paragraaf 2.4, “Aanvullende crediteurgegevens voor België” [18]

2.1. Specifieke instellingen en processen voor België
In deze tabel vindt u een lijst met de landspecifieke instellingen en functionaliteit voor België.

Instelling of proces Beschrijving

Gebruikerscodes (UDC's) U moet naast de standaardgebruikerscodes van de software ook aparte gebruikerscodes
instellen om te werken met:

• belastingen verwerken;

Zie  Gebruikerscodes instellen voor Belgische belastingverwerking [21].
• crediteuren;

Zie  Gebruikerscodes voor crediteuren instellen [23].
• EU-rapportage;

Zie "Setting Up UDCs for Intrastat Reporting" in JD Edwards EnterpriseOne
Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing
Implementation Guide.

• verkoopfacturen met internationale betalingsinstructies (IPI);

Zie "Setting Up UDCs for International Payment Instructions" in JD Edwards
EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA
Processing Implementation Guide.

• bedrijven:
• Gelieerde bedrijven (74/AC);
• Codenummer (74/30).

Zie "Setting Up UDCs for European Companies" in JD Edwards EnterpriseOne
Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing
Implementation Guide.

Betalingsverwerking Voordat u betalingen verwerkt, moet u de landspecifieke betalingsindelingen voor
België instellen.

Zie  Betalingsindelingen instellen voor België [25].

Bedrijf instellen Stel bedrijfsgegevens in het programma Aanvullende gegevens Belgische bedrijven
(P74B010) in voordat u het rapport Jaaropgave BTW (R74B150) genereert.

Zie  Bedrijfsgegevens instellen voor BTW-rapportage in België [23]
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Instelling of proces Beschrijving

Bankrekeningen debiteur Controleer voordat u bankrekeningen aan debiteuren toewijst of de debiteuren een
landcode hebben die gelijk is aan BE (België) in de tabel Adresboekstamgegevens
(F0101). De validatie van online bankrekeninggegevens wordt geactiveerd op basis van
deze code.

Zie "Setting Up Bank Accounts" in JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial
Management Fundamentals Implementation Guide.

Bankrekeningen crediteur Controleer voordat u bankrekeningen aan debiteuren toewijst of de debiteuren een
landcode hebben die gelijk is aan BE (België) in de tabel Adresboekstamgegevens
(F0101). De validatie van online bankrekeninggegevens wordt geactiveerd op basis van
deze code.

Zie "Setting Up Supplier Bank Accounts" in JD Edwards EnterpriseOne Applications
Financial Management Fundamentals Implementation Guide.

Debiteur instellen In België is slechts één BTW-kwartaalopgave en BTW-jaaropgave per BTW-nummer
toegestaan. Als meerdere debiteuren in JD Edwards EnterpriseOne identieke BTW-
nummers hebben, moet het bovenliggende bedrijf bij de Belgische overheid aangifte
doen van de geconsolideerde gegevens van alle debiteuren.

Zie "(BEL) Entering Customer Information for Parent Companies" in JD Edwards
EnterpriseOne Applications Accounts Receivable Implementation Guide.

Belastinggebieden Voordat u belastbare transacties voor België invoert, moet u belastinggebieden voor
België instellen.

Zie  Belastinggebieden voor België instellen [29].

Belasting-ID valideren Stel de belasting-ID in van de BTW of RNPM (Registre National des Personnes
Morales)  voor elk bedrijf, elke debiteur of crediteur.

Zie  Belasting-ID valideren voor België [17].

Bankrekeningen Wanneer u bankrekeningen voor België wilt instellen:

• controleer het overzicht voor bankrekeningvalidatie;

Zie "Understanding Bank ID and Bank Account Validation" in JD Edwards
EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA
Processing Implementation Guide.

Zie  Bankrekeningen valideren [18].
• controleer het overzicht voor het gebruik van internationale bankrekeningnummers

(IBAN).

Zie "Understanding International Bank Account Numbers" in JD Edwards
EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA
Processing Implementation Guide.

Factuurverwerking U kunt naast de standaardfactuurverwerking ook facturen afdrukken met een IPI
(internationale betalingsinstructies) als bijlage. Als u deze facturen en bijlagen wilt
afdrukken, moet u:

• gebruikerscodes voor IPI's instellen;

Zie "Setting Up UDCs for International Payment Instructions" in JD Edwards
EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA
Processing Implementation Guide.

• facturen met bijgevoegde IPI's afdrukken.

Zie "Printing Invoices with an Attached International Payment Instruction" in JD
Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and
SEPA Processing Implementation Guide.
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Instelling of proces Beschrijving

Intrastat-rapportage (instellen) Zie "Setting Up European Union (EU) and SEPA Functionality" in JD Edwards
EnterpriseOne Applications Localizations for European Reporting and SEPA
Processing Implementation Guide.

Intrastat en overige EU-rapportages
(gebruik)

Zie "Using European Union Functionality" in JD Edwards EnterpriseOne Applications
Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

BTW-rapporten Voor België komen de volgende rapporten voor:

• Maandopgave af te dragen BTW - België (R74B100);
• Maandopgave te vorderen BTW (R74B110);
• Jaaropgave BTW (R74B150);

Jaaropgave BTW wordt ook Jaarlijkse klantenlijst nr 725 genoemd.
• Jaaropgave BTW (plat bestand) (R74B200);
• Kwartaalopgave BTW (afgedrukt) (R74B300).

Zie Hoofdstuk 4, BTW-rapporten genereren voor België [33].

U kunt ook het rapport voor intercommunautaire opgave nr 723 voor België genereren.
Zie "Belgian Intracommunity n°723 Report" in JD Edwards EnterpriseOne Applications
Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

2.2. Belasting-ID valideren voor België
Een belasting-ID is het identificatienummer dat u gebruikt bij de aangifte van gegevens bij de
verschillende belastinginstanties. Voer voor elke transactie met een bedrijf, debiteur of crediteur een
bijbehorend belastingidentificatienummer in. Belasting-ID's worden ook wel BTW-codes, BTW-
nummers of fiscale codes genoemd.

Als u een adresboekrecord maakt voor elk bedrijf, elke debiteur of crediteur, geeft u de belasting-ID
op in het veld Belasting-ID in het scherm Adresboek wijzigen. Als u de belasting-ID wilt controleren
op echtheid, geeft u een landcode uit de gebruikerscodetabel Landcodes (00/CN) op in het veld Land
op het tabblad Postadres in het scherm Adresboek wijzigen. Als een landcode is ingevoerd in dit veld,
worden de belasting-ID's voor dat land automatisch gevalideerd. Daarnaast moet de landcode die u in
het veld Landcode opgeeft, voorkomen in de gebruikerscodetabel Validatie belasting-ID (70/TI).

2.2.1. Belgische belasting-ID's
Bedrijven in België kunnen het BTW- of RNPM-nummer (Registre National des Personnes Morales)
gebruiken als belasting-ID voor aangiften bij de overheid of het unieke ondernemingsnummer (numéro
unique d'enterprise) als de belasting-ID voor aangiften. Het unieke ondernemingsnummer moet altijd
beginnen met het teken 0.

U kunt het BTW-, RNPM- of uniek ondernemingsnummer invoeren in het systeem met of zonder de
suffix BE. De BTW- en RNPM-nummerreeksen bestaan, afhankelijk van of de suffix BE is ingevoerd
of niet, uit 9 of 11 tekens. De unieke-ondernemingsnummerreeks bestaat, afhankelijk van of de suffix
BE is ingevoerd of niet, uit 10 of 12 tekens. De volgende karakterreeksstructuren zijn bijvoorbeeld
geldig:

• BE 12345679 (BTW of RNPM met prefix BE en met een spatie tussen BE en de BTW of RNPM);
• BE12345679 (BTW of RNPM met prefix BE en zonder spatie tussen BE en de BTW of RNPM);
• 123456789 (BTW of RNPM zonder prefix BE);
• BE0987654321 (uniek ondernemingsnummer met prefix BE);
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Het toegestane maximum aantal tekens is 12. Daarom kunt u geen spatie gebruiken tussen BE en het
10-cijferige ondernemingsnummer als u het 10-cijferige ondernemingsnummer met de prefix BE
invoert.

• 0987654321 (uniek ondernemingsnummer zonder de prefix BE).

Bij het invoeren van een BTW-, RNPM- of uniek ondernemingsnummer worden de lengte van de
reeks en de tekens automatisch gecontroleerd op geldigheid. Dit geldt onder andere voor het uniek
ondernemingsnummer dat wordt voorafgegaan door een 0 (nul). De controlecijfers worden ook
automatisch vergeleken en gevalideerd. Als een validatie mislukt, wordt er automatisch een foutbericht
weergegeven.

2.3. Bankrekeningen valideren
Wanneer u banktransacties voor België wilt verwerken, moet u ervoor zorgen dat de ingevoerde
bankgegevens correct zijn. Zo voorkomt u servicekosten van de bank en een mogelijke afkeuring
van elektronische betalingen (Electronic Funds Transfers, EFT-transacties). EFT-transacties kunnen
worden afgekeurd voor betalingen en ontvangsten wegens onvolledige of onjuiste rekeninggegevens.

In JD Edwards EnterpriseOne worden de bankrekeninggegevens van Belgische crediteuren en
debiteuren, inclusief bankrekeningnummers, automatisch gevalideerd volgens de normen die door de
Belgische bankautoriteiten zijn opgesteld. Wanneer u een bankrekeningnummer toevoegt of wijzigt,
wordt dit gevalideerd met de algoritme modulus 97. Als u een ongeldig bankrekeningnummer invoert,
ontvangt u de foutmelding dat de bankrekening ongeldig is.

Opmerking:

Wanneer u in het veld Bankrekeningnummer bankrekeninggegevens invoert, moet u ervoor zorgen dat u naast het
bankrekeningnummer in het veld Bankrekeningnummer een controlecijfer opneemt. Het veld Controlecijfer maakt
deel uit van een bankrekeningnummer in België.

Zie ook:

• "Understanding Bank ID and Bank Account Validation" in JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations
for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

• "Setting Up Bank Accounts" in JD Edwards EnterpriseOne Applications Financial Management Fundamentals
Implementation Guide.

2.4. Aanvullende crediteurgegevens voor België
JD Edwards EnterpriseOne bevat een optie voor de aangifte van I.B.L.C./B.L.W.I-codes (Institut
Belgo-Luxembourgeois Du Change/Belgisch-Luxemburgs Wisselinstituut) voor buitenlandse
betalingen. Het I.B.L.C./B.L.W.I.-instituut is een Belgische overheidsinstantie die rapportagecodes
vereist voor alle buitenlandse betaalorders. Stel crediteuren en afzonderlijke inkoopfacturen correct in
voordat deze codes kunnen worden gebruikt voor de betalingsindeling Bankdiskette CR - België in VV
(R04572L2).

Gebruik het veld Categoriecode 07 in het scherm Leverancierstamgegevens wijzigen om de
rapportagecode in te voeren. Als u inkoopfacturen voor uw crediteuren invoert, wordt de waarde
in het veld Categoriecode 7 aan alle inkoopfacturen voor deze crediteur toegewezen. Als u het veld
Categoriecode 07 blanco laat, bevat het platte bestand voor het rapport Bankdiskette CR - België in
VV (R04572L2) de waarde 000.
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Als u de rapportagecode aan de crediteur toewijst nadat er al inkoopfacturen voor die crediteur zijn
ingevoerd, voert u het rapport Fiatteur/categoriecode 7 bijwerken (R04802) uit om de rapportagecode
te wijzigen in bestaande inkoopfacturen.

U kunt de waarde voor Categoriecode 07 ook invoeren op het moment dat u de inkoopfactuur invoert.

Zie ook:

• "Updating the Approver and Category Code 7 Fields" in JD Edwards EnterpriseOne Applications Accounts
Payable Implementation Guide.
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3 
Lokalisatie instellen voor België

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

• Paragraaf 3.1, “Gebruikerscodes instellen voor België” [21]
• Paragraaf 3.2, “Bedrijfsgegevens instellen voor BTW-rapportage in België” [23]
• Paragraaf 3.3, “Betalingsindelingen instellen voor België” [25]
• Paragraaf 3.4, “Belastinggebieden voor België instellen” [29]

Zie ook:

• "Setting Up European Union (EU) Functionality and SEPA Functionality" in JD Edwards EnterpriseOne
Applications Localizations for European Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

3.1. Gebruikerscodes instellen voor België
Door landspecifieke gebruikerscodes voor België in te stellen, kunt u de landspecifieke functionaliteit
voor België gebruiken. U kunt ook enkele basissoftwaregebruikerscodes met landspecifieke waarden
voor België instellen. In dit gedeelte wordt beschreven hoe u gebruikerscodes kunt instellen voor:

• belastingen verwerken;
• BTW-rapportage;
• crediteuren.

Zie ook:

• "Setting Up Tax UDCs" in JD Edwards EnterpriseOne Applications Tax Processing Implementation Guide.

3.1.1. Gebruikerscodes instellen voor Belgische
belastingverwerking
Stel de BTW-code (74B/TA) in voor de Belgische belastingverwerking.

3.1.1.1. BTW-code (74B/TA)
U moet de gebruikerscodetabel (74B/TA) instellen met de correcte wettelijke codes om het programma
Belastinggebied/documenttype instellen (P74B500) te configureren. De meestvoorkomende Belgische
belastingcodes staan vermeld in het veld Codes.

De kolom Codes is een numeriek veld met twee posities. In de kolom Beschrijving 01 vindt u
de BTW-categorie die wordt gerapporteerd en de standaardcategorieën in België. In de kolom
Beschrijving 02 vindt u het BTW-type.
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Uw gebruikerscodetabel BTW-rapportcode (74B/TA) moet als volgt worden ingesteld:

Codes Beschrijving 01 Beschrijving 02

00 0-tarief Uitgaand

01 6 procent BTW Uitgaand

02 12 procent BTW Uitgaand

03 21 procent BTW Uitgaand

45 BTW betaald door medeleverancier Uitgaand

46 BTW-vrij: intracommun. goederen Uitgaand

47 BTW-vrij: export buiten EU Uitgaand

48 Kredietnota's voor code 46 Uitgaand

49 Kredietnota's voor A, B en C Uitgaand

54 Te betalen BTW op A Te betalen BTW

55 Intracommun. goederen en diensten Te betalen BTW

56 Goederen en diensten van
medeleverancier

Te betalen BTW

57 Import buiten EU, binnenl. BTW Te betalen BTW

59 Te vorderen BTW Te vorderen BTW

61 Gecorr.: totaal te betalen BTW Te betalen BTW

62 Gecorr.: totaal te vorderen BTW Te vorderen BTW

63 BTW op ontvangen kredietnota's Te betalen BTW

64 BTW op verzonden kredietnota's Te vorderen BTW

81 Goederen en diensten Inkomend

82 Diensten en overige Inkomend

83 Goederen voor intern gebruik Inkomend

84 Kredietnota's voor 86 Inkomend

85 Andere kredietnota's Inkomend

86 Intracommun. Goederen en diensten Inkomend

87 Diensten op vastgoed Inkomend

98 Niet in BTW-rapport Uitgaand

99 Niet in BTW-rapport Inkomend

3.1.2. Gebruikerscodes instellen voor BTW-rapportage
Stel deze gebruikerscodetabellen in voordat u BTW-rapporten verwerkt:

3.1.2.1. Bestandsoort (74B/FT)
Stel waarden in in deze gebruikerscodetabel om het veld Bestandsoort te vullen in het XML-bestand
dat is gegenereerd met het programma Jaaropgave BTW (R74B150). Gebruik een verwerkingsoptie
om de waarde te selecteren die u wilt gebruiken in het XML-bestand.

3.1.2.2. Versie (74B/VE)
Stel de waarden 1.2 en 1.3 in in deze gebruikerscodetabel om het element BTW-lijst te vullen in het
XML-bestand dat is gegenereerd met het programma Jaaropgave BTW. Gebruik een verwerkingsoptie
om de waarde te selecteren die u wilt gebruiken.
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3.1.2.3. Test (74B/TE)

Stel de waarden 0 en Niet waar in in deze gebruikerscodetabel om het testkenmerk van het BTW-
lijstelement te vullen in het XML-bestand dat is gegenereerd met het programma Jaaropgave BTW.
Gebruik een verwerkingsoptie om de waarde te selecteren die u wilt gebruiken.

3.1.3. Gebruikerscodes voor crediteuren instellen

Stel categoriecode 7 in om de crediteurbetalingen voor België in te stellen.

3.1.3.1. Categoriecode 07 (01/07)

Stel in de gebruikerscodetabel 01/07 waarden in om rapportagecategorieën voor buitenlandse
betalingen aan te geven voor de Belgische autoriteiten. Wanneer u crediteurstamrecords invoert, vult
u de code in het veld Categoriecode 7 in zodat de Belgische betalingen op de juiste wijze worden
verwerkt.

U kunt bijvoorbeeld deze codes instellen:

• 090: Exportkredieten;
• 09: Internationale bedrijfskredieten.

Controleer alle codes bij de Belgische autoriteiten voordat u ze invoert.

3.2. Bedrijfsgegevens instellen voor BTW-rapportage in België
Deze sectie bevat een overzicht van bedrijfsgegevens voor BTW-rapportage. Daarbij komt aan de orde
hoe u bedrijfsgegevens voor BTW-rapportage instelt.

3.2.1. Bedrijfsgegevens voor BTW-rapportage

Als u het programma Jaaropgave BTW (R74B150) uitvoert, wordt het XML-bestand voor het rapport
Jaarlijkse klantenlijst nr 725 gegenereerd. U kunt meerdere bedrijven selecteren voor het rapport in de
gegevensselectie.

Gebruik het programma Aanvullende gegevens Belgische bedrijven (P74B010) om bedrijfsgegevens in
te voeren voor BTW-opgave. De gegevens die u invoert in de tabel met aanvullende bedrijfsgegevens
voor België (F74B010) worden opgeslagen. Met het programma Jaaropgave BTW worden in tabel
F74B010 gegevens verzameld over elk bedrijf dat u opgeeft. Met het programma Jaaropgave BTW
worden de gegevens voor elk bedrijf geschreven naar de betreffende velden in het XML-bestand voor
het rapport Jaarlijkse klantenlijst nr 725. Als u geen gegevens instelt voor de bedrijven die u opneemt
in het rapport Jaarlijkse klantenlijst nr 725, worden de gekoppelde velden in het XML-bestand niet
gevuld met het programma Jaaropgave BTW.

Zie ook:

Rapport Jaarlijkse klantenlijst nr 725 voor België genereren (Update release 9.1) [37]

Velden voor XML-bestand Jaarlijkse klantenlijst nr 725 [45]
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3.2.2. Schermen die worden gebruikt voor het instellen van
bedrijfsgegevens voor BTW-rapportage

Schermnaam Scherm-ID Navigatie Gebruik

Bedrijf instellen W0010B Organisatie en rekeningen
instellen (G09411),
Bedrijfsnamen en -nummers

Een bedrijf instellen of een
bestaand bedrijf selecteren.

Aanvullende gegevens
Belgische bedrijven wijzigen

W74B010A Selecteer een bedrijf in het
scherm Bedrijf instellen en
selecteer vervolgens de optie
Regionale gegevens in het
menu Rij.

Bedrijfsgegevens invoeren
voor het rapport Jaarlijkse
klantenlijst nr 725.

3.2.3. Bedrijfsgegevens instellen voor BTW-rapportage

Open het scherm Aanvullende gegevens Belgische bedrijven wijzigen.

Afbeelding 3.1. Het scherm Aanvullende gegevens Belgische bedrijven wijzigen

Declarantreferentie
Geef de waarde op die moet worden geschreven naar het element DeclarantReference van het
XML-bestand.

Het kenmerk DeclarantReference in het element ClientListing is een optioneel veld.
Bestandsnaam
Vul de waarde in die u wilt afdrukken in het element FileName van het XML-bestand. Als u dit
veld invult, vult u ook het veld Bestandstype in. U kunt dit veld en het veld Bestandstype ook leeg
laten.
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Bestandstype
Voer een waarde in uit de UDC-tabel Bestandstype (74B/FT) om af te drukken in het veld
Bestandstype van het XML-bestand. Als u dit veld invult, vult u ook het veld Bestandsnaam in. U
kunt dit veld en het veld Bestandsnaam ook leeg laten.
Beschrijving bestand
Voer een beschrijving in van de bestandsbijlage die moet worden afgedrukt in het element
FileDescription van het XML-bestand.
Opmerkingen
Voer de tekst in om het veld Opmerking van het XML-bestand af te drukken. U kunt maximaal
2000 tekens invoeren.

3.3. Betalingsindelingen instellen voor België
In dit gedeelte wordt een overzicht gegeven van de betalingsindelingen voor België. De volgende
onderwerpen komen aan de orde:

• verwerkingsopties instellen voor Bankdiskette CR - België in VV (R04572L2);
• verwerkingsopties instellen voor Bankdiskette CR België BV/euro (R04572L3).

3.3.1. Betalingsindelingen voor België
Bij JD Edwards EnterpriseOne-software worden de volgende landspecifieke automatische
betalingsindelingen voor België geleverd:

Indeling Beschrijving

Bankdiskette CR - België in VV (R04572L2) Deze betalingsindeling is gebaseerd op de huidige standaard van de
Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen en is bedoeld
voor het verrichten van elektronische betalingen (EFT's) aan buitenlandse
crediteuren. Het internationale bankrekeningnummer (IBAN) wordt met
deze indeling ondersteund; als u IBAN-gegevens voor uw bedrijf en uw
crediteur instelt, bevatten de uitvoerrecords het IBAN-nummer en andere
gerelateerde IBAN-gegevens.

Bankdiskette crediteuren maken - België -
basisvaluta/euro (R04572L3)

Deze Belgische betalingsindeling is compatibel met de basisvaluta en met
de euro. Deze betalingsindeling is gebaseerd op de huidige standaard van
de Belgische Vereniging van Banken en Beursvennootschappen. Met deze
indeling kunnen cliënten EFT-betalingen verrichten aan binnenlandse
crediteuren.

3.3.1.1. Werken met de indeling voor betalingen in vreemde
valuta's
De betalingsindeling Bankdiskette CR - België in VV wordt gebruikt voor betalingen aan buitenlandse
crediteuren. Als u het programma Bankdiskette CR - België in VV uitvoert, wordt automatisch een
voorblad gemaakt in de standaardafdrukindeling. 

In de volgende tabellen wordt ook automatisch een door de bank ingedeeld standaarduitvoerbestand
gegenereerd:

Tabel Beschrijving

Betalingstape crediteuren (F04572OW) De standaardtabel EFT's in de betalingsverwerkingcyclus in JD
Edwards EnterpriseOne.
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Tabel Beschrijving

Tekstverwerkerheader (F007101) Het headerrecord voor het programma Tekstverwerkerheader
(P007101)

Tekstverwerkerdetails (F007111) Het detailrecord voor het programma Tekstverwerkerdetails
(P007101)

Opmerking:

U kunt de tabel Betalingstape crediteuren (F04572OW) of de tekstverwerkertabellen gebruiken als u de
betalingsdetails wilt ophalen uit het JD Edwards EnterpriseOne-systeem.

Het voorblad bevat onder andere:

Informatie Beschrijving

Opdrachtgever De naam en het adres van het bedrijf dat de betaling doet.

Registratienummer De bestand-ID voor de tabel Betalingstape crediteuren
(F04572OW).

Rekeningnummer van de debiteur De bankcode die hoort bij de bedrijfsrekening die voor de
betaling wordt gebruikt. Deze gegevens kunt u vinden in de
tabel Bankcodestamgegevens (F0030) die aan die rekening is
gekoppeld.

Naam medium bestand De naam van het rapport waarmee het bestand wordt gemaakt.

Aanmaakdatum De datum waarop het bestand wordt gemaakt.

Aantal gegevensrecords Het aantal gegevensrecords dat is gemaakt in de tabel
Betalingstape crediteuren (F04572OW).

Aantal betalingsopdrachten Het aantal afzonderlijke betalingen dat in het bestand is
opgenomen.

Totaalbedragen Het totaalbedrag van de betalingen bij elkaar opgeteld.

Als u het programma Bankdiskette CR - België in VV uitvoert, wordt in het bijlagenprogramma dat
bij deze betaalgroep hoort een standaardbetalingsbijlage gemaakt. De betalingsbijlage bevat, zoals bij
standaardbetalingsverwerking, de verkoopfactuurnummers die in de betaling zijn opgenomen.

3.3.1.2. Indeling voor betalingen in vreemde valuta's
Als u wilt dat het bankadres juist in het uitvoerbestand wordt ingevuld vanuit het programma
Bankdiskette CR - België in VV, moet u een van de volgende velden invullen:

• SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)-code in het scherm
Bankrekeningen per adres instellen;

• Adresnummer op het scherm Adres bankcode instellen.

Als u het veld SWIFT-code invult, wordt met de SWIFT-code en het rekeningnummer van de crediteur
een unieke combinatie van bank en bankrekeningnummer gemaakt in het bankbestand. Als u het veld
Adresnummer voor de bank invult, wordt met het postadres van de bank en het rekeningnummer
van de crediteur een unieke combinatie van bankadres en bankrekeningnummer gemaakt in het
bankbestand.

Belangrijk:

We raden u aan om het veld SWIFT-code in te vullen en het veld Adresnummer blanco te laten. Als u beide velden
invult, wordt automatisch de waarde gebruikt uit het veld SWIFT-code.
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3.3.1.3. Betalingsindeling in de Belgische basisvaluta
De betalingsindeling Bankdiskette CR België BV/euro (R04572L3) wordt gebruikt voor betalingen
aan binnenlandse crediteuren. Als u het programma Bankdiskette CR België BV/euro uitvoert, worden
automatisch een voorblad en een referentielijst gemaakt in de standaardafdrukindeling.

In de volgende tabellen wordt ook automatisch een door de bank ingedeeld standaarduitvoerbestand
gegenereerd:

Tabel Beschrijving

Betalingstape crediteuren (F04572OW) De standaardtabel EFT's in de betalingsverwerkingcyclus in JD
Edwards EnterpriseOne.

Tekstverwerkerheader (F007101) Het headerrecord voor het programma Tekstverwerkerheader
(P007101)

Tekstverwerkerdetails (F007111) Het detailrecord voor het programma Tekstverwerkerdetails
(P007101)

Opmerking:

U kunt de tabel Betalingstape crediteuren (F04572OW) of de tekstverwerkertabellen gebruiken als u de
betalingsdetails wilt ophalen uit het JD Edwards EnterpriseOne-systeem.

De referentielijst bevat onder andere:

Detail Beschrijving

Registratienummer Met dit nummer wordt het bestand aangeduid in de tabel Betalingstape crediteuren
(F04572OW).

Betaling door Dit is de bankcode die hoort bij de bedrijfsrekening die voor de betaling wordt gebruikt. Deze
gegevens kunt u vinden in de tabel Bankcodestamgegevens (F0030) die aan die bankrekening
is gekoppeld.

Betaling aan Met deze regel wordt het bankrekeningnummer van de begunstigde aangeduid.

Detailsectie Deze sectie bevat het documenttype, het documentnummer, het verkoopfactuurnummer, de
verkoopfactuurdatum, het betalingsbedrag en de vervaldatum.

Naast de referentielijst en het voorblad wordt een aanvullend rapport gegenereerd in het
betalingsprogramma voor de basisvaluta. Met het programma Lijst details bankbetaling - België
(R74GHP70) of met Betalingsopdrachten wordt een kopie op papier gemaakt van de detailgegevens
die zijn opgenomen in het elektronische bestand. Deze kopie bevat aanvullende detailgegevens over de
elektronische betaling.

3.3.2. Verwerkingsopties instellen voor Bankdiskette CR -
België in VV (R04572L2)
Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking opgeven voor programma's en rapporten.

3.3.2.1. Bankgegevens
Betaalwijze bank
Geef de betaalwijze van de bank op. Voer TLX in voor dringende SWIFT-betalingen. Laat deze
verwerkingsoptie blanco voor normale SWIFT-betalingen. Het kan voorkomen dat uw bank
andere codes verstrekt.
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Kostencode
Geef op hoe de kosten van de bank worden toegepast. De waarden zijn:

NOR: Normale kosten;

BEN: Alle kosten voor begunstigde;

OUR: Alle kosten voor opdrachtgever.

3.3.2.2. Diskette
Gebruik deze verwerkingsopties als u de standaardwaarden voor de banktape wilt opgeven.

Apparaatnaam
Voer de naam van het apparaat in.
Tapedichtheid
Geef de tapedichtheid op.
Labelnaam
Voer de labelnaam in.
Blokgrootte
Voer de blokgrootte in.
Nieuw volume
Voer de ID van het nieuwe volume in.
ID nieuwe eigenaar
Voer de ID van de nieuwe eigenaar in.
Bestandsnaam
Voer de bestandsnaam in.

3.3.3. Verwerkingsopties voor Bankdiskette CR België BV/
euro (R04572L3) instellen
Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking opgeven voor programma's en rapporten.

3.3.3.1. Diskette
Gebruik deze verwerkingsopties als u de standaardwaarden voor de banktape wilt opgeven.

Uitvoeringsdatum
Geef de uitvoeringsdatum op. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat, wordt de huidige datum
gebruikt.
Duplicaat
Voer 1 in als dit niet de eerste keer is dat de diskette wordt gegenereerd. Er wordt automatisch een
D geplaatst in het headerrecord van de diskette als u 1 invoert.
Apparaatnaam
Voer de naam van het apparaat in.
Labelnaam
Voer de labelnaam in.
Nieuw volume
Voer de ID van het nieuwe volume in.



Belastinggebieden voor België instellen

Hoofdstuk 3. Lokalisatie instellen voor België · 29

ID nieuwe eigenaar
Voer de ID van de nieuwe eigenaar in.
Bestandsnaam
Voer de bestandsnaam in.

3.3.3.2. Referentielijst
Referentielijst afdrukken
Voer 1 in als u de referentielijst altijd wilt afdrukken. Als u deze verwerkingsoptie blanco laat,
wordt de referentielijst alleen afgedrukt voor begunstigden voor wie de waarde in het veld
Bankbericht het maximumbedrag voor verkoopfacturen bereikt.
Detaillijst bankbetalingen afdrukken
Voer 1 in als u de detaillijst voor bankbetalingen altijd wilt afdrukken.

3.3.3.3. Valuta
Valutacode euro
Geef de valutacode op die voor de euro in het systeem voorkomt. Als de code die u invoert,
overeenkomt met de valutacode van de betaling, wordt automatisch de betalingsindeling Euro
gebruikt. Als de valutacode van de betaling afwijkt van de code die u invoert, wordt automatisch
de betalingsindeling BEF gebruikt.

3.4. Belastinggebieden voor België instellen
Deze sectie bevat een overzicht van de instellingen voor belastinggebieden voor België. Daarbij komt
aan de orde hoe u belastinggebieden en documenttypen kunt instellen.

Zie ook:

• "Setting Up Tax Rate Areas" in JD Edwards EnterpriseOne Applications Tax Processing Implementation Guide.

3.4.1. Belastinggebieden voor België instellen
Gebruik het programma Belastinggebied/documenttype instellen (P74B500) om de belastingtarieven
en -gebieden voor België in te stellen. U moet het belastinggebied en de geldige documenttypen
instellen aan de hand van het gerapporteerde BTW-type. De gegevens die u in dit programma invoert,
worden in de tabel Maandelijkse BTW (F74B100) opgeslagen.

Belastinggebieden moeten conform de wettelijk vastgestelde Belgische BTW-codes worden ingesteld.
Bestaande wettelijke BTW-codes halen gegevens op uit een van de twee velden, Belastingcode/
Belastingbedrag, in de tabel Belastingen (F0018).

Opmerking:

De kolom Belastingcode/belastingbedrag maakt geen deel uit van de gebruikerscodetabel (74B/TA). Deze komt
overeen met het programma Belastinggebied/documenttype instellen (P74B500) en geeft aan welk veld in tabel
F0018 in het rapport wordt gebruikt.

In deze tabel ziet u voorbeelden van waarden in de gebruikerscodetabel BTW-rapportcode (74B/
TA) en een extra kolom voor de belastingcode die wordt gebruikt in het programma Belastinggebied/
documenttype instellen:
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Code Beschrijving 01 Beschrijving 02 Belastingcode/
belastingbedrag

00 0-tarief Uitgaand A

01 6 procent BTW Uitgaand A

02 12 procent Uitgaand A

03 21 procent Uitgaand A

45 BTW medeleverancier Uitgaand A

46 BTW-vrij: intracommun. goederen Uitgaand A

47 BTW-vrij: export buiten EU Uitgaand A

48 Kredietnota's voor code 46 Uitgaand A

49 Kredietnota's voor anderen Uitgaand A

54 Te betalen BTW Te betalen BTW T

55 Intracommunautaire goederen Te betalen BTW T

56 Goederen en diensten van medeleverancier Te betalen BTW T

57 Import buiten EU, binnenlandse BTW Te betalen BTW T

59 Te vorderen BTW Te vorderen BTW T

61 Gecorrigeerd totaal te betalen BTW Te betalen BTW T

62 Gecorrigeerd totaal te vorderen BTW Te vorderen BTW T

63 BTW op ontvangen kredietnota's Te betalen BTW T

64 BTW op verzonden kredietnota's Te vorderen BTW T

81 Goederen en diensten Inkomend A

82 Diensten en overige Inkomend A

83 Investeringen Inkomend A

84 Kredietnota's voor code 86 Inkomend A

85 Andere kredietnota's Inkomend A

86 Intracommunautaire goederen Inkomend A

87 Andere diensten Inkomend A

98 Niet in BTW-rapport Uitgaand A

99 Niet in BTW-rapport Inkomend A

Deze tabel bevat voorbeelden van belastinggebieden die in België kunnen worden gebruikt. U kunt
de documenttypen instellen met een asterisk (*) als documenttypewaarde, of u kunt een specifiek
documenttype gebruiken.

Belastinggebied Documenttype BTW-code Belastingcode/
belastingbedrag

Beschrijving van belastinggebied

CNPUGOBEL * 81 A Kredietnota's - Inkoop goederen België

CNPUGOBEL * 85 A Kredietnota's - Inkoop goederen België

CNPUGOBEL * 63 T Kredietnota's - Inkoop goederen België

CNPUSEEUC * 82 A Kredietnota's - Inkoop diensten Europese
Unie

CNPUSEEUC * 84 A Kredietnota's - Inkoop diensten Europese
Unie

CNPUSEEUC * 87 A Kredietnota's - Inkoop diensten Europese
Unie

CNSABEL RI 49 A Kredietnota's - Verkoop België
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Belastinggebied Documenttype BTW-code Belastingcode/
belastingbedrag

Beschrijving van belastinggebied

CNSABEL RI 64 T Kredietnota's - Verkoop België

CNSAOTHER RI 49 A Kredietnota's - Verkooporders

PUGOBEL PV 81 A Inkoop goederen - België

PUGOBEL PV 59 T Inkoop goederen - België

PUGOEUC PV 81 A Inkoop goederen - Europese Unie

PUGOEUC PV 86 A Inkoop goederen - Europese Unie

PUGOEUC PV 59 T Inkoop goederen - Europese Unie

PUGOEUC PV 55 T Inkoop goederen - Europese Unie

PUINVNONEU PV 83 A Investeringen - Buiten de Europese Unie

PUINVNONEU PV 87 A Investeringen - Buiten de Europese Unie

PUINVNONEU PV 56 T Investeringen - Buiten de Europese Unie

PUINVNONEU PV 59 T Investeringen - Buiten de Europese Unie

PUSEEUC PV 82 A Inkoop diensten - Europese Unie

PUSEEUC PV 87 A Inkoop diensten - Europese Unie

PUSEEUC PV 56 T Inkoop diensten - Europese Unie

PUSEEUC PV 59 T Inkoop diensten - Europese Unie

SABEL0 RI 00 A Verkoop - België 0 procent

SABEL21 RI 03 A Verkoop - België 21 procent

SABEL21 RI 54 T Verkoop - België 21 procent

Opmerking:

Naast de belastinggebiedinstellingen die in deze sectie zijn beschreven, kunt u ook het programma Werken
met belastinggebied en transactietypetoewijzing (P740018A) gebruiken om belastinggebieden te koppelen aan
transactietypecodes.

Zie ook:

• "Setting Up Tax Rate Area Associations" in JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European
Reporting and SEPA Processing Implementation Guide.

3.4.2. Schermen die worden gebruikt om belastinggebieden
en documenttypen voor België in te stellen

Schermnaam Scherm-ID Navigatie Gebruik

Werken met belastinggebied
en documenttype

W74B500A Lokalisatie België, (G74B),
Belastinggebied/documenttype
instellen.

Records Belgische
belastinggebieden wijzigen en
selecteren.

Bel.gebied en documenttype
wijzigen

W74500B Klik op Toevoegen op
het scherm Werken
met belastinggebied en
documenttype.

Informatie over
belastinggebied voor België
toevoegen en wijzigen.

3.4.3. Belastinggebieden en documenttypen instellen

Open het scherm Bel.gebied en documenttype wijzigen.
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Belastinggebied
Voer een code in waarmee een belasting- of geografisch gebied met gemeenschappelijke
belastingtarieven en een gemeenschappelijke belastingdienst wordt aangegeven. De code
die u invoert wordt gevalideerd aan de hand van de tabel F4008. Wanneer u een verkoop- of
inkoopfactuur maakt, wordt het belastinggebied samen met de belastingcode en belastingregels
gebruikt om de belasting en aantallen voor grootboekdistributie te berekenen.
Documenttype
Voer een gebruikerscode (00/DT) in die de herkomst en het doel van de transactie aanduidt. In het
systeem zijn verschillende voorvoegsels gereserveerd voor documenttypen, zoals inkoopfacturen,
verkoopfacturen, ontvangsten en urenstaten.
Verkoop belastbaar
Voer een voorraadartikelnummer in. Het systeem bevat drie afzonderlijke artikelnummers plus
een uitgebreide verwijzingsfunctie naar andere artikelnummers (zie DD-item XRT), waardoor
vervangende artikelnummers, streepjescodes, debiteurnummers, crediteurnummers, enzovoort,
kunnen worden gebruikt. De artikelnummers zijn:

artikelnummer (kort), een nummer van 8 cijfers dat automatisch wordt toegewezen;

2e artikelnummer, een alfanumeriek artikelnummer van 25 cijfers, dat geen vaste vorm heeft en
door de gebruiker wordt gedefinieerd;

3e artikelnummer, een ander alfanumeriek artikelnummer van 25 cijfers, dat geen vaste vorm heeft
en door de gebruiker wordt gedefinieerd.
Verkoop-/inkoopfactuur
Voer een regel in de tabel Automatische boekingsinstructies in die bij het wegschrijven van
journaalposten naar Debiteuren en Crediteuren moeten worden gebruikt.
BTW-code
Voer een waarde in uit de gebruikerscodetabel BTW-rapportcode (74B/TA) om de BTW-categorie
aan te geven.
Belastingcode/belastingbedrag
Voer waarde A in voor het belastbare bedrag of T voor het belastingbedrag. In België bepaalt
het BTW-type of het BTW-bedrag voor dit veld voorkomt in de tabel F0018 T-waarden
zorgen ervoor dat het rapport de waarde uit de velden AmtSalesTaxAuth1 (alias TDSTA1) en
AmtSalesTaxAuth2 (alias TDSTA2) ophaalt. A-waarden zorgen ervoor dat het rapport de waarde
uit het veld AmountTaxable (alias TDATXA) ophaalt.
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4 
BTW-rapporten genereren voor België

In dit hoofdstuk komen de volgende onderwerpen aan de orde:

• Paragraaf 4.1, “Maandopgaven BTW voor België genereren” [33]
• Paragraaf 4.2, “Kwartaalopgave BTW voor België genereren” [36]
• Paragraaf 4.3, “Rapport Jaarlijkse klantenlijst nr 725 voor België genereren (Update release

9.1)” [37]
• Paragraaf 4.2, “Kwartaalopgave BTW voor België genereren” [36]
• Paragraaf 4.4, “Met BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne gegenereerde rapportuitvoer

bekijken” [41]

4.1. Maandopgaven BTW voor België genereren
Deze sectie bevat een overzicht van de Maandopgave af te dragen BTW - België (R74B100) en de
Maandopgave te vorderen BTW - België (R74B110). Daarbij komen de volgende onderwerpen aan de
orde:

• het rapport Maandopgave af te dragen BTW - België uitvoeren;
• verwerkingsopties voor het rapport Maandopgave af te dragen BTW - België (R74B100) instellen;
• het rapport Maandopgave te vorderen BTW - België uitvoeren;
• verwerkingsopties voor Maandopgave te vorderen BTW - België (R74B110) instellen.

4.1.1. Rapport Maandopgave BTW voor België
De Belgische belastingdienst vereist een gedetailleerde maandelijkse BTW-opgave van de BTW-
bedragen die op alle debiteurenfacturen zijn opgegeven. Alle debiteuren moeten in het rapport
worden opgenomen, zowel Belgische debiteuren, debiteuren die gevestigd zijn in lidstaten van de EU
(Europese Unie), als debiteuren buiten de EU.

De Maandopgave af te dragen BTW - België (R74B100) bevat:

• bedragen op documentnummerniveau;
• eindtotalen op BTW-code.

Het rapport bestaat uit twee delen:

• gedetailleerde gegevens op documentnummerniveau;
• eindtotalen op BTW-code.

Maandelijkse BTW-opgaven moeten voldoen aan de volgende vereisten:

Vereiste Beschrijving

Wettelijke indeling De opgaven moeten worden afgedrukt met de vereiste wettelijke indeling.
De Belgische belastingdienst staat geen andere indeling toe dan de officiële
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Vereiste Beschrijving
belastingdocumenten. Deze officiële documenten worden verstrekt door de Belgische
belastingdienst.

Rapportage De maandelijkse BTW-opgave moet elke maand op een speciaal formulier worden
ingevuld en moet worden ingediend bij het lokale belastingkantoor vóór de 20e van
de daaropvolgende maand. De af te dragen BTW verminderd met de aftrekbare BTW
moet vóór die dag worden betaald.

GB-datum Alle inkoop- en verkoopfacturen moeten in de maandelijkse opgaven worden vermeld
op basis van de GB-datum.

Met dit rapport verkrijgt u een overzicht van de BTW en de belastbare bedragen, alsook van de totalen
voor de verschillende BTW-codes. Dit rapport bevat informatie over de rapportcodes 00, 01, 02, 03,
44, 45, 46, 47, 48, 49, 54, 64 en 98 (toekomstig gebruik).

4.1.2. Rapport Maandopgave te vorderen BTW - België
De Belgische belastingdienst vereist een gedetailleerde maandelijkse BTW-opgave van de BTW-
bedragen die op alle crediteurenfacturen zijn opgegeven. Alle crediteuren moeten in het rapport
worden opgenomen, zowel Belgische crediteuren, crediteuren die gevestigd zijn in lidstaten van de EU
(Europese Unie), als crediteuren buiten de EU.

Inhoud van Maandopgave te vorderen BTW - België (R74B110):

• bedragen op documentnummerniveau;
• eindtotalen op BTW-code.

Het rapport bestaat uit twee delen:

• gedetailleerde gegevens op documentnummerniveau;
• eindtotalen op BTW-code.

Maandelijkse BTW-opgaven moeten voldoen aan de volgende vereisten:

Vereiste Beschrijving

Wettelijke indeling De opgaven moeten worden afgedrukt met de vereiste wettelijke indeling.
De Belgische belastingdienst staat geen andere indeling toe dan de officiële
belastingdocumenten. Deze officiële documenten worden verstrekt door de Belgische
belastingdienst.

Rapportage De maandelijkse BTW-opgave moet elke maand op een speciaal formulier worden
ingevuld en moet worden ingediend bij het lokale belastingkantoor vóór de 20e van
de daaropvolgende maand. De af te dragen BTW verminderd met de aftrekbare BTW
moet vóór die dag worden betaald.

GB-datum Alle inkoop- en verkoopfacturen moeten in de maandelijkse opgaven worden vermeld
op basis van de GB-datum.

Met dit rapport verkrijgt u een overzicht van de BTW en de belastbare bedragen, alsook van de totalen
voor de verschillende BTW-codes. Dit rapport bevat informatie over de rapportcodes 55, 56, 57, 59,
61, 62, 63, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 en 99 (toekomstig gebruik).

4.1.2.1. Belastingcodekolommen in Maandopgave te vorderen
BTW - België
In de twee rechterkolommen van Maandopgave te vorderen BTW - België worden automatisch de
waarden van de betreffende wettelijke BTW-codes weergegeven van inkoopfactuurdetails waaraan een
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belastinggebied is gekoppeld waarvan de wettelijke BTW-code nog niet in de opgave is opgenomen.
De overige kolommen in het rapport bevatten de waarden van de meest gangbare wettelijke BTW-
codes.

In de kolommen Code en Bedrag worden de BTW-details weergegeven die ontbreken in de kolommen
die al in het rapport zijn opgenomen. Een belastingtarief/belastinggebied kan bijvoorbeeld zo zijn
gedefinieerd, dat deze een wettelijke BTW-code bevat die niet in de oorspronkelijke kolommen
voorkomt.

Opmerking:

De kolomheader Code wordt nooit in het rapport weergegeven. De wettelijke BTW-code wordt echter altijd op
dezelfde regel weergegeven als het bedrag en links van de kolom Bedrag.

4.1.3. Het rapport Maandopgave af te dragen BTW - België
uitvoeren
Selecteer Lokalisatie België (G74B), Maandopgave af te dragen BTW - België.

4.1.4. Verwerkingsopties voor het rapport Maandopgave af te
dragen BTW - België (R74B100) instellen
Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking opgeven voor programma's en rapporten.

4.1.4.1. Verwerking
Met deze verwerkingsopties bepaalt u welke gegevens in het rapport worden opgenomen en of tabel
F0018 moet worden bijgewerkt.

1. Begindatum periode en 2. Einddatum periode
Geef de eerste of de laatste dag op van de rapportagemaand.
3. Afdrukken
Geef aan of elk veld Afdrukken in de tabel F0018 moet worden bijgewerkt. Als u deze
verwerkingsoptie blanco laat, wordt elk veld Afdrukken (Y/N) (alias TDPRT1) in de tabel
Belastingen ingesteld op Y. Met deze verwerkingsoptie kunt u het veld Afdrukken (Y/N) in
de gegevensselectie van het rapport zo instellen, dat eerder afgedrukte BTW-bedragen worden
overgeslagen. Wanneer u voor deze verwerkingsoptie een 1 invoert, wordt dit veld niet bijgewerkt.
U hoeft het veld Afdrukken niet bij te werken. De waarden zijn:

Blanco: bijwerken.

1: niet bijwerken.
4. Bedrijf
Geef het bedrijf op waarvoor u het rapport wilt uitvoeren. U kunt per rapport slechts één bedrijf
opgeven. Voor meerdere bedrijven moet u dit rapport meerdere malen uitvoeren.
5. Adresnummer bedrijf
Geef het adresboeknummer op van het bedrijfsadres dat u in het headergedeelte van elke
rapportpagina wilt weergeven.
6. Rapport per land
Land voor verwerking belastinggebied (Update release 9.1)
Voer een waarde in uit gebruikerscodetabel 00/EC om het land op te geven waarvoor u het rapport
wilt uitvoeren. Er wordt een aanvullende filter toegepast om de belastinggebieden uit te sluiten
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die voor dat land niet zijn aangegeven in het programma Alternatief belastinggebied per land
(P40082).

Laat dit veld blanco om aanvullende filtering voor belastinggebieden te voorkomen.

4.1.5. Maandopgave te vorderen BTW uitvoeren
Selecteer Lokalisatie België (G74B), Maandopgave te vorderen BTW.

4.1.6. Verwerkingsopties voor Maandopgave te vorderen BTW
(R74B110) instellen
Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking opgeven voor programma's en rapporten.

4.1.6.1. Verwerking
Met deze verwerkingsopties bepaalt u welke gegevens in het rapport worden opgenomen en of tabel
F0018 moet worden bijgewerkt.

1. Begindatum periode en 2. Einddatum periode
Geef de eerste of de laatste dag op van de rapportagemaand.
3. Afdrukken
Geef aan of elk veld Afdrukken in de tabel F0018 moet worden bijgewerkt. Als u deze
verwerkingsoptie blanco laat, wordt elk veld Afdrukken (Y/N) (alias TDPRT1) in de tabel
Belastingen ingesteld op Y. Met deze verwerkingsoptie kunt u het veld Afdrukken (Y/N) in
de gegevensselectie van het rapport zo instellen, dat eerder afgedrukte BTW-bedragen worden
overgeslagen. Wanneer u voor deze verwerkingsoptie een 1 invoert, wordt dit veld niet bijgewerkt.
U hoeft het veld Afdrukken niet bij te werken. De waarden zijn:

Blanco: bijwerken.

1: niet bijwerken.
4. Bedrijf
Geef het bedrijf op waarvoor u het rapport wilt uitvoeren. U kunt per rapport slechts één bedrijf
opgeven. Voor meerdere bedrijven moet u dit rapport meerdere malen uitvoeren.
5. Adresnummer bedrijf
Geef het adresboeknummer op van het bedrijfsadres dat u in het headergedeelte van elke
rapportpagina wilt weergeven.
6. Rapport per land
Land voor verwerking belastinggebied (Update release 9.1)
Voer een waarde in uit gebruikerscodetabel 00/EC om het land op te geven waarvoor u het rapport
wilt uitvoeren. Er wordt een aanvullende filter toegepast om de belastinggebieden uit te sluiten
die voor dat land niet zijn aangegeven in het programma Alternatief belastinggebied per land
(P40082).

Laat dit veld blanco om aanvullende filtering voor belastinggebieden te voorkomen.

4.2. Kwartaalopgave BTW voor België genereren
Deze sectie bevat een overzicht van het programma Kwartaalopgave BTW (R74B300). Daarbij komt
aan de orde hoe u het programma Kwartaalopgave BTW uitvoert.
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Opmerking:

U voert het programma Bel. verkoopoverz. EU (R740018D) uit om de elektronische bestanden voor de
kwartaalopgave te genereren.

Zie "Generating the EU Sales List Report"JD Edwards EnterpriseOne Applications Localizations for European
Reporting and SEPA Processing Implementation Guide

4.2.1. Kwartaalopgave BTW
U kunt het rapport Kwartaalopgave BTW (R74B300) genereren door een verwerkingsoptie in te stellen
in het programma Bel. verkoopoverzicht EU (R740018D) of via een menuoptie. Het rapport bevat
een kolom met de transacties die zijn opgenomen in het huidige rapport als correcties voor een vorig
rapport. Het rapport bevat ook het bedrag van de gecorrigeerde records.

Het rapport Kwartaalopgave BTW bevat de kolommen Code en Notitie waarin u aanvullende gegevens
bij de Belgische belastingdienst kunt indienen. Wanneer u aanvullende gegevens bij de Belgische
belastingdienst moet indienen, past u de kolommen aan zodat deze de aanvullende gegevens bevatten.
Het rapport Kwartaalopgave BTW is niet ingesteld om deze kolommen te vullen.

4.2.2. Programma Kwartaalopgave BTW uitvoeren
Selecteer het menu Lokalisatie België (G74B), Kwartaalopgave BTW.

U kunt het rapport ook uitvoeren door een verwerkingsoptie in te stellen in het programma Europees
verkoopoverzicht BTW (R740018D) en vervolgens het rapport Europees verkoopoverzicht BTW uit te
voeren.

4.3. Rapport Jaarlijkse klantenlijst nr 725 voor België genereren
(Update release 9.1)

Deze sectie bevat een overzicht van het rapport Jaarlijkse klantenlijst nr 725 en van de vereisten. De
volgende onderwerpen komen daarbij aan de orde:

• programma Jaaropgave BTW (R74B150) uitvoeren;
• verwerkingsopties voor Jaaropgave BTW (R74B150) instellen;
• programma Jaaropgave BTW (R74B200) uitvoeren;
• verwerkingsopties voor Jaaropgave BTW (R74B200) instellen.

4.3.1. Programma Jaaropgave BTW
De Belgische belastingdienst vereist jaarlijkse opgaven van de bedragen van belasting over de
toegevoegde waarde (BTW) voor alle debiteuren die in het boekjaar zijn gefactureerd. De opgave hoeft
alleen te worden ingediend voor Belgische debiteuren.

Bedrijven kunnen de elektronische opgave indienen met de toepassing INTERVAT die beschikbaar is
op de website http://www.minfin.fgov.be. Met deze website, die wordt beheerd en onderhouden
door de Belgische belastingdienst, kunnen bedrijven de vereiste BTW-gegevens handmatig invoeren
op een specifieke webpagina of een XML-bestand met de vereiste informatie uploaden. Als er een
XML-bestand wordt geüpload, moet een bedrijf het officiële XSD-schema uploaden dat door de
Belgische belastingdienst is gepubliceerd en dat kan worden gedownload vanaf dezelfde website.

http://www.minfin.fgov.be
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Jaaropgave BTW (R74B150) moet voldoen aan de volgende vereisten:

Vereiste Beschrijving

Uitvoer Als u het rapport in de proefmodus uitvoert, wordt een rapport gegenereerd waarin staat dat er geen
fouten zijn opgetreden als er geen fouten zijn, of wordt u doorgestuurd naar de werkplek als er
fouten zijn opgetreden.

Als u het rapport uitvoert in de definitieve modus, wordt alleen het XML-bestand gegenereerd.
Als er fouten optreden tijdens verwerking in de definitieve modus, bevat het XML-bestand een
verklaring dat er fouten zijn opgetreden.

Verwerkingsopties (Update release 9.1) Met een verwerkingsoptie kunt u het programma Jaaropgave BTW (R74B200)
uitvoeren. Hiermee wordt een PDF-document gegenereerd met totale verkopen per klant (exclusief
BTW-bedragen) en totale BTW-bedragen per klant. U kunt aangeven welke versie van Jaaropgave
BTW u wilt gebruiken.

In het elektronische bestand mag u geen BTW-bedragen met waarde nul opnemen. Wanneer u in het
rapport alleen debiteuren wilt opnemen waarvoor de omzet boven een bepaald bedrag ligt, stelt u de
verwerkingsoptie "Op te geven minimum belastbaar bedrag" op het tabblad Verwerking in.

Rapport valideren Met het programma Jaaropgave BTW (R74B150) wordt het BTW-nummer of de belasting-ID van
elke klant gevalideerd wanneer u het rapport indient. Het BTW-nummer, of de belasting-ID, wordt
opgeslagen in het veld Belasting-ID (alias TAX) in de tabel met adresboekstamgegevens (F0101).

Met het proces worden foutberichten naar de werkplek verzonden.

Wanneer debiteurenrecords ongeldige BTW-nummers bevatten, corrigeert u die nummers en voert u
het rapport nogmaals uit om te voorkomen dat de Belgische belastingdienst u een boete oplegt.

Opmerking: Voer het rapport in de proefmodus uit totdat u alle problemen met de BTW-validatie
hebt opgelost.

BTW-nummers Het is mogelijk dat u voor bepaalde typen debiteuren, zoals erkende zorgverzekeraars, niet over een
BTW-nummer beschikt. In die gevallen kunt u voor het BTW-nummer/de belasting-ID de waarde
99_NB opgeven.

In de overige gevallen waarin u het BTW-nummer niet weet, vult u in het veld voor BTW-nummer/
belasting-ID de waarde 99_unknown of 99_onbekend in.

Rapportage voor
meerdere bedrijven

Met het programma Jaaropgave BTW wordt rapportage voor meerdere bedrijven voor het XML-
bestand ondersteund. Rapportage voor meerdere bedrijven wordt uitgevoerd wanneer u meerdere
bedrijven opneemt in de gegevensselectie.

Met het programma Aanvullende gegevens Belgische bedrijven (P74B010) stelt u gegevens in
over elk bedrijf waarover u rapporteert. Zie  Bedrijfsgegevens instellen voor BTW-rapportage in
België [23]

Als u het programma Jaaropgave BTW uitvoert, wordt de rapportuitvoer gegenereerd met BI Publisher.
Zie  Met BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne gegenereerde rapportuitvoer bekijken [41].

4.3.2. Vereisten

Voer de volgende handelingen uit voordat u de taken in dit gedeelte voltooit:

• Controleer of het land van de vertegenwoordiger en het land van het bedrijf bestaan in
gebruikerscode 74/EC. Geef een waarde uit deze gebruikerscodetabel op in het adresboekrecord.

• Stel bedrijfsgegevens in het programma Aanvullende gegevens Belgische bedrijven (P74B010) in.

4.3.3. Programma Jaaropgave BTW uitvoeren

Selecteer Lokalisatie België (G74B), Jaaropgave BTW.
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4.3.4. Verwerkingsopties voor Jaaropgave BTW (R74B150)
instellen
Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking opgeven voor programma's en rapporten.

4.3.4.1. Standaardwaarden
1. Adresnummer van vertegenwoordiger
Geef het adresboeknummer van de vertegenwoordiger op.
2. Boer
Voer 1 in om op te geven dat de declarant een boer is en dat deze als intracommunautair
leverancier van goederen een jaarlijkse samenvattende opgave moet indienen. Voer 0 in als de
declarant een boer is die geen samenvattend overzicht hoeft in te dienen.

Laat deze verwerkingsoptie blanco als de declarant geen boer is. Als u deze verwerkingsoptie
blanco laat, worden geen XML-tag of gegevens afgedrukt.
3. Type ID
Voer een waarde uit de gebruikerscodetabel Type ID (74B/IT) in om de waarde op te geven die
moet worden afgedrukt in het element IdentificationType van het XML-bestand. Het systeem
bevat deze hardgecodeerde waarden:

NVAT: BTW-nummer

OTHER: overig

TIN: Belasting-ID
4. Referentie vertegenwoordiger
Geef de waarde op die moet worden geschreven naar het element RepresentativeReference van het
XML-bestand.
5. Vervangen klantenlijst
Voer het referentienummer in van de vorige klantenlijst die u vervangt door de huidige klantenlijst.
Voer alleen een waarde in dit veld in als u een vorige aangifte vervangt.

4.3.4.2. Verwerking
1. Begindatum en 2. Einddatum
Geef de eerste of de laatste dag op van het rapportagejaar.
3. Minimum belastbaar bedrag dat wordt opgegeven
Geef het minimum belastbaar bedrag op voor de rapportage.
4. Definitieve modus
Geef op of het rapport moet worden uitgevoerd in de proefmodus of definitieve modus. De
waarden zijn:

Blanco: proefmodus

1: definitieve modus
5. Rapport per land
Land voor bedrijfsgegevens (Update release 9.1)
Voer een waarde in uit gebruikerscodetabel 00/EC om het land op te geven waarvoor u het rapport
wilt uitvoeren. Bedrijfsgegevens worden opgehaald met het adresnummer dat is gedefinieerd
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in het programma Adresnummer bedrijf voor belastingrapporten (P00101) voor het land dat
u opgeeft in deze verwerkingsoptie. Als u dit veld blanco laat, worden de bedrijfsgegevens
opgehaald uit het adresboek dat is gerelateerd aan het bedrijf in het programma Bedrijven (P0010)
en wordt verwerking van het land niet ingeschakeld.
Belastinggebied verwerken (Update release 9.1)
Geef op of belastinggebieden moeten worden verwerkt voor het land dat is opgegeven in de
verwerkingsoptie Rapport per land.

Blanco: aanvullende filtering belastinggebieden voorkomen.

1: een aanvullende filter inschakelen om de belastinggebieden uit te sluiten die voor dat land niet
zijn opgegeven in het programma Alternatief belastinggebied per land (P40082).

4.3.4.3. Afdrukken
1. BTW-opgave
Geef op of de BTW-opgave wordt afgedrukt. Als u het rapport wilt afdrukken, voltooit u de versie
verwerkingsoptie Jaaropgave BTW (R74B200) met het versienummer van het batchprogramma
R74B200 dat u wilt gebruiken. De waarden zijn:

Blanco: het rapport BTW-opgave wordt niet afgedrukt.

1: het rapport BTW-opgave wordt afgedrukt.
2. Versie Jaaropgave BTW (R74B200)
Geef de versie op van het rapport Jaaropgave BTW - België (R74B200) die u wilt afdrukken.

4.3.5. Programma Jaaropgave BTW uitvoeren
Selecteer Lokalisatie België (G74B), Jaaropgave BTW.

4.3.6. Verwerkingsopties voor Jaaropgave BTW (R74B200)
instellen

Opmerking:

Laat deze verwerkingsopties leeg. Deze worden niet gebruikt in het proces.

Met verwerkingsopties kunt u de standaardverwerking opgeven voor programma's en rapporten.

4.3.6.1. Opties
1. Belastingvrijstelling
Geef aan of een belastingvrijstelling van toepassing is. De meeste bedrijven kunnen geen
aanspraak maken op een belastingvrijstelling. Bepaalde kleinere bedrijven komen echter wel in
aanmerking. De waarden zijn:

Blanco: niet van toepassing.

1: van toepassing
2. Begindatum voor vrijstelling
Geef de ingangsdatum voor de belastingvrijstelling op.
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3. Artikel 6 van het koninklijk besluit nr 50
Geef aan of artikel 6 van het koninklijk besluit nr 50 van toepassing is. Dit besluit is in het
algemeen van toepassing op kleine bedrijven zoals kleine agrarische bedrijven. De waarden zijn:

Blanco: niet van toepassing.

1: van toepassing.
4. Intrastat-belastingopgave
Geef aan of een Intrastat-belastingopgave van toepassing is. Alleen bedrijven waarvoor artikel
6 van koninklijk besluit nr 50 van toepassing is, moeten mogelijk een Intrastat-belastingopgave
indienen. De waarden zijn:

Blanco: niet van toepassing.

1: van toepassing.

4.4. Met BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne
gegenereerde rapportuitvoer bekijken

Deze sectie bevat een overzicht van rapporten die zijn gegenereerd met BI Publisher for JD Edwards
EnterpriseOne. De volgende onderwerpen komen aan de orde:

• rapportdefinities verifiëren voor batchversies;
• met BI Publisher gegenereerde uitvoer bekijken.

4.4.1. Met BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne
gegenereerde rapporten
Met BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne kunnen rapportontwikkelaars rapporten ontwerpen
die flexibeler zijn dan de rapporten die zijn ontworpen met andere JD Edwards EnterpriseOne-
functionaliteit. Door sjablonen, rapportdefinities en andere objecten te gebruiken, kan de
rapportontwikkelaar het rapport zodanig ontwerpen dat de rapportlay-out en -uitvoer zo nodig
eenvoudig kunnen worden gewijzigd. In dit document wordt niet ingegaan op de technische aspecten
van het ontwerpen van rapporten. In plaats daarvan wordt beschreven hoe rapporten kunnen worden
gegenereerd en bekeken.

De rapportontwikkelaar kan de uitvoertypen voor het rapport opgeven, zoals XML, PDF of
een tekstbestand. De rapporten die zijn ontworpen met JD Edwards EnterpriseOne en die zijn
geleverd in softwaredownloads, zijn ingesteld om het type bestand te genereren dat is vereist voor
overheidsrapportage. U hoeft geen rapportinstellingen te wijzigen, tenzij dit is aangegeven in de
documentatie van het betreffende rapport. Net als voor andere rapporten kunt u zo nodig waarden
opgeven voor verwerkingsopties, gegevensselectie en gegevensvolgorde.

Rapporten die worden gegenereerd met BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne, worden
uitgevoerd via menuopties. U kunt het rapport ook uitvoeren vanuit het programma BI Publisher-
rapportdefinities (P95620) of vanuit het programma Batchversies (P98305). Als u het rapport uitvoert
vanuit het programma BI Publisher-rapportdefinities, moet het vanaf de server worden uitgevoerd. U
kunt geen rapporten uitvoeren als u het programma BI Publisher-rapportdefinities lokaal gebruikt.

Nadat u het rapport indient en verwerkingsopties, gegevensselectie en gegevensvolgorde invult, wordt
het scherm Rapportdefinitie aanbieden weergegeven. Met dit scherm kunt u het type rapportuitvoer
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en de levering van het rapport opgeven als de rapportontwikkelaar wijzigingen van de velden voor
rapportuitvoer en levering heeft ingeschakeld. In het algemeen zult u geen wijzigingen aanbrengen in
de uitvoer voor wettelijk vereiste rapporten.

Zie ook:

• "Submitting JD Edwards EnterpriseOne Report Definitions to BI Publisher" in JD Edwards EnterpriseOne Tools
BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne Guide.

• " Managing JD Edwards EnterpriseOne Report Definition Output" in JD Edwards EnterpriseOne Tools BI
Publisher for JD Edwards EnterpriseOne Guide.

4.4.2. Rapportdefinities verifiëren voor batchversies

Voordat u BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne kunt gebruiken om rapporten te genereren,
moet de rapportdefinitie zijn gekoppeld aan het rapport. De koppeling moet zijn ingesteld door
de rapportontwikkelaar of door de systeembeheerder. Als u een rapport uitvoert waarmee niet de
verwachte uitvoer wordt gegenereerd, controleert u of de rapportdefinitie is gekoppeld aan het rapport.
Als er geen koppeling bestaat, neemt u contact op met de systeembeheerder.

Ga als volgt te werk om rapportdefinities voor batchversies te verifiëren:

1. Zoek de rapportversie op in het scherm Werken met batchversies van het programma Batchversies.
2. Selecteer de versie, en selecteer de optie Versiedetails in het menu Rij.
3. Selecteer in het scherm Versiedetails de optie Rapportdefinitie in het menu Scherm.

De rapportdefinitie-ID verschijnt in het veld Rapportdefinitie in het scherm
Standaardrapportdefinitie.

In deze afbeelding wordt het scherm Standaardrapportdefinitie getoond:

Afbeelding 4.1. Het scherm Standaardrapportdefinitie
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4.4.3. Met BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne
gegenereerde uitvoer bekijken
Ga als volgt te werk om met BI Publisher for JD Edwards EnterpriseOne gegenereerde rapportuitvoer
te bekijken:

1. Voer in het programmma Batchversie de rapport-ID in het veld Batchtoepassing in en klik op
Zoeken.

2. Selecteer de rapportversie en selecteer vervolgens in het menu Scherm de optie Aangeboden taken.
3. Selecteer in het scherm Aangeboden taken zoeken het rapport dat u wilt bekijken en selecteer de

optie RD-uitvoer weergeven in het menu Rij.
4. Selecteer in het scherm Uitvoerbibiliotheek rapportdefinitie het rapport en selecteer de optie

Uitvoer weergeven in het menu Rij.

In het dialoogvenster Bestand downloaden dat verschijnt, kunt u selecteren of u de uitvoer wilt
bekijken of wilt opslaan.
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Bijlage A 
Velden voor XML-bestand Jaarlijkse klantenlijst nr

725 voor België (Update release 9.1)

Deze bijlage bevat de volgende onderwerpen:

• Paragraaf A.1, “Velden voor XML-bestand Jaarlijkse klantenlijst nr 725” [45]

A.1. Velden voor XML-bestand Jaarlijkse klantenlijst nr 725
In deze tabel worden de XML-elementen beschreven die zijn opgenomen in de bestandsuitvoer voor de
jaarlijkse BTW-opgave voor België en informatie over hoe elk veld wordt ingevuld in het JD Edwards
EnterpriseOne-systeem.

Het element ClientListingConsignment bevat deze elementen:

• Representative
• RepresentativeID
• RepresentativeReference
• ClientListing

Niveau en
aantal

Elementnaam Kenmerk Beschrijving en bron

Niveau: 1

Aantal: 1

ClientListingConsignment xmlns

xmlns:ns2

ClientListingsNbr

Dit element bevat de groep met jaarlijkse
klantenlijstaangiften die zijn geladen door een
vertegenwoordiger.

De kenmerken xmlns en xmlns:ns2 zijn vaste
waarden. Het kenmerk ClientListingNbr bevat
het aantal ClientListing-elementen in het XML-
bestand.

1.1 Representative Met het proces wordt informatie verzameld over
de vertegenwoordiger uit het adresboekrecord.
U vult een verwerkingsoptie in het programma
R74B150 in om het adresboeknummer van de
vertegenwoordiger op te geven. Dit element bevat
deze elementen:

• RepresentativeID
• Name
• Street
• PostCode
• City
• CountryCode
• EmailAddress
• Phone

Niveau: 1.1.1

Aantal: 0 of 1

RepresentativeID Issued by

IdentificationType

Met het proces wordt dit element gevuld met
gegevens uit tabel F0101. Het kenmerk Issued by
bevat het land van de vertegenwoordiger.
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Niveau en
aantal

Elementnaam Kenmerk Beschrijving en bron

OtherQlf U vult een verwerkingsoptie in het programma
R74B250A in om de waarde voor het kenmerk
IdentificationType op te geven.

Het kenmerk OtherQlf is optioneel en wordt niet
ondersteund in het programma R74B150.

Niveau: 1.1.2

Aantal: 1

Name Geen Met het proces wordt de naam van de
vertegenwoordiger uit het adresboekrecord van de
vertegenwoordiger opgehaald.

Niveau: 1.1.3

Aantal: 1

Street Geen Met het proces wordt de straatnaam van de
vertegenwoordiger uit het adresboekrecord van de
vertegenwoordiger opgehaald.

Niveau: 1.1.4

Aantal: 1

PostCode Geen Met het proces wordt de postcode van de
vertegenwoordiger uit het adresboekrecord van de
vertegenwoordiger opgehaald.

Niveau: 1.1.5

Aantal: 1

City Geen Met het proces wordt de plaats van de
vertegenwoordiger uit het adresboekrecord van de
vertegenwoordiger opgehaald.

Niveau: 1.1.6

Aantal: 1

CountryCode Geen Met het proces wordt de waarde van het
adresboekrecord van de vertegenwoordiger
opgehaald en wordt de waarde gevalideerd met
de gebruikerscodetabel 74/EC. Als het land niet
beschikbaar is in gebruikerscode 74/EC, wordt
een foutbericht verzonden naar de werkplek. Als
dit foutbericht wordt gegenereerd, wordt er geen
XML-bestand gegenereerd.

Niveau: 1.1.7

Aantal: 1

EmailAddress Geen Met het proces wordt het e-mailadres van de
vertegenwoordiger uit het adresboekrecord van de
vertegenwoordiger opgehaald.

Niveau: 1.1.8

Aantal: 1

Phone Geen Met het proces wordt het telefoonnummer van de
vertegenwoordiger uit het adresboekrecord van de
vertegenwoordiger opgehaald.

Niveau: 1.2

Aantal: 0 of 1

RepresentativeReference Geen Met het proces wordt de referentie van
de vertegenwoordiger opgehaald uit een
verwerkingsoptie in het programma R74B150.

Niveau: 1.3

Aantal: 0 of 1

Client Listing SequenceNumber

ClientNbr

Declarant/Reference

TurnOverSum

AmountSum

Het element ClientListing bevat deze elementen:

ReplacedClientListing

Declarant

Period

TurnOver

Farmer

Client

FileAttachment

Comment

Het kenmerk SequenceNumber wordt met 1
verhoogd voor elk ClientListing-element dat in het
bestand is opgenomen.
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Niveau en
aantal

Elementnaam Kenmerk Beschrijving en bron

Het kenmerk ClientNbr bevat het totaal aantal
Client-elementen in het ClientListing-element.

Het kenmerk DeclarantReference wordt ingevuld
met de waarde die u instelt voor het bedrijf in
het programma Aanvullende gegevens Belgische
bedrijven (P74B010).

Het kenmerk TurnOverSum wordt ingevuld
met het totaal aantal TurnOver-elementen in het
ClientListing-element.

Het kenmerk VATAmountSum wordt ingevuld
met het totaal van de bedragen in het element
ClientListing.

Niveau: 1.3.1

Aantal: 0 of 1

ReplacedClientListing Geen Het element wordt ingevuld met de waarde uit een
verwerkingsoptie.

Niveau: 1.3.2

Aantal: 1

Declarant Geen Het element Declarant bevat de volgende
elementen:

VATNumber

Name

Street

PostCode

City

CountryCode

EmailAddress

Phone

Niveau: 1.3.2.1

Aantal: 1

VATNumber Geen Dit element wordt ingevuld met de waarde uit
TAX.F0101, exclusief de landcode.

Niveau: 1.3.2.2

Aantal: 0 of 1

Name Geen De waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het
adresboekrecord van het bedrijf.

Niveau: 1.3.2.3

Aantal: 0 of 1

Street Geen De waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het
adresboekrecord van het bedrijf.

Niveau: 1.3.2.4

Aantal: 0 of 1

PostCode Geen De waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het
adresboekrecord van het bedrijf.

Niveau: 1.3.2.5

Aantal: 0 of 1

City Geen De waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het
adresboekrecord van het bedrijf.

Niveau: 1.3.2.6

Aantal: 0 of 1

CountryCode Geen De waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het
adresboekrecord van het bedrijf.

Niveau: 1.3.2.7

Aantal: 0 of 1

EmailAddress Geen De waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het
adresboekrecord van het bedrijf.

Niveau: 1.3.2.8 Phone Geen De waarde voor dit veld wordt opgehaald uit het
adresboekrecord van het bedrijf.
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Niveau en
aantal

Elementnaam Kenmerk Beschrijving en bron

Aantal: 0 of 1

Niveau: 1.3.3

Aantal: 1

Period Geen De waarde voor het element wordt bepaald
met het datumbereik dat u invoert in de
verwerkingsopties.

Niveau: 1.3.4

Aantal: 0 of 1

TurnOver Geen Het totaal van het totaal belastbaar bedrag van alle
transacties van de klant wordt opgenomen.

Niveau: 1.3.5

Aantal: 0 of 1

Farmer Geen Dit veld wordt ingevuld op basis van de waarde
die u invoert in een verwerkingsoptie.

Niveau: 1.3.6

Aantal: 1 op
meer

Client SequenceNumber Het XML-bestand bevat dit element voor elke
gerapporteerde klant. Het element Client bevat
deze elementen:

CompanyVATNumber

TurnOver

VATAmount

De waarde in het kenmerk SequenceNumber
wordt met 1 verhoogd voor elke gerapporteerde
klant.

Niveau: 1.3.6.1

Aantal: 1

CompanyVATNumber issuedBy Dit element bevat het BTW-nummer van de klant.
Het kenmerk issuedBy bevat de landcode van de
autoriteit die het BTW-nummer heeft uitgegeven.

Niveau: 1.3.6.2

Aantal: 1

TurnOver Geen Het totaal van het totaal belastbaar bedrag van alle
transacties van de klant wordt opgenomen.

Niveau: 1.3.6.3

Aantal: 1

VATAmount Geen Dit element bevat het totale belastbare BTW-
bedrag van de transacties voor de klant.

Niveau 1.3.7

Aantal: 0 op
meer

FileAttachment Geen Het element FileAttachment bevat deze
elementen:

FileType

FileName

FileDescription

Niveau: 1.3.7.1

Aantal: 1

FileType Geen Dit element wordt ingevuld met de waarde
die u instelt voor het bedrijf in het programma
Aanvullende gegevens Belgische bedrijven
(P74B010).

Niveau: 1.3.7.2

Aantal: 1

FileName Geen Dit element wordt ingevuld met de waarde
die u instelt voor het bedrijf in het programma
Aanvullende gegevens Belgische bedrijven
(P74B010).

Niveau: 1.3.7.3

Aantal: 0 of 1

FileDescription Geen Dit element wordt ingevuld met de waarde
die u instelt voor het bedrijf in het programma
Aanvullende gegevens Belgische bedrijven
(P74B010).

Niveau: 1.3.8

Aantal: 0 of 1

Comment Geen Dit element wordt ingevuld met de waarde
die u instelt voor het bedrijf in het programma
Aanvullende gegevens Belgische bedrijven
(P74B010).
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Verklarende woordenlijst
Eerste nummer vast actief Voer een identificatiecode in voor een actief in één van deze indelingen:

eenheidnummer (een alfanumeriek veld van 12 tekens);

serienummer (een alfanumeriek veld van 25 tekens).

Elk actief heeft een activanummer. U kunt het eenheidnummer en het serienummer
gebruiken om activa desgewenst nader aan te duiden. Als dit een invoerveld is,
kan aan de hand van het eerste teken worden afgeleid of u de primaire (standaard)
indeling die voor het systeem is ingesteld of één van de andere twee indelingen
invoert. Met een speciaal teken (zoals / of *) op de eerste positie van dit veld kunt
u aanduiden welke activanummerindeling u gebruikt. U kunt speciale karakters
toewijzen aan activanummerindelingen in het scherm voor systeemconstanten Vaste
activa.

GB-datum (grootboekdatum) Voer een datum in waarmee de boekperiode wordt aangegeven waarnaar
de transactie wordt geboekt. U kunt boekperioden definiëren voor een
datumpatrooncode die u toewijst aan het bedrijfsrecord. De datum die u op de
transactie invoert, wordt automatisch vergeleken met het boekdatumpatroon dat
aan het bedrijf is toegewezen, zodat het juiste boekperiodenummer kan worden
opgehaald en datums kunnen worden gevalideerd.

Hoofdrekening Voer het gedeelte van een grootboekrekening in dat verwijst naar de onderverdeling
in subcategorieën van de kostencode (bijvoorbeeld arbeid, materialen en materieel).
U kunt de kostencode voor arbeid bijvoorbeeld onderverdelen in gewone uren,
premie-uren en lasten.

Opmerking: als u een flexibel rekeningschema gebruikt en de hoofdrekening is
ingesteld op zes cijfers, wordt aanbevolen dat u alle zes cijfers gebruikt. Als u
bijvoorbeeld 000456 invoert, is dat niet hetzelfde als wanneer u 456 invoert, omdat
als u 456 invoert, drie blanco spaties worden ingevoerd om er een hoofdrekening van
6 cijfers van te maken.

Nummer vast actief Voer een 8-cijferig nummer in waarmee een actief wordt aangeduid.

Subgrootboek Voer een code in waarmee de gedetailleerde hulprekening binnen een
grootboekrekening wordt aangegeven. Een subgrootboek kan een
materieelartikelnummer of een adresboeknummer zijn. Als u een subgrootboek
invoert, moet u ook het type subgrootboek opgeven.

Subgrootboektype Voer een gebruikerscode (00/ST) in die in combinatie met het veld
Subgrootboek het type subgrootboek bepaalt en waarmee wordt aangegeven hoe
bewerkingsopdrachten in het subgrootboek worden uitgevoerd. In het scherm
Gebruikerscode bepaalt de tweede regel van de beschrijving hoe de bewerking wordt
uitgevoerd. Die is hardgecodeerd of door de gebruiker gedefinieerd. Mogelijke
waarden zijn:

A: Alfanumeriek veld, niet bewerken;

N: Numeriek veld, rechts uitgelijnd en met nullen aangevuld;
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C: Alfanumeriek veld, rechts uitgelijnd en met spaties aangevuld.

Subrekening Voer een subrekening in van een hoofdrekening. Subrekeningen bevatten
gedetailleerde records van de rekeningactiviteit voor een hoofdrekening.

Opmerking: als u een flexibel rekeningschema gebruikt en de hoofdrekening uit zes
cijfers bestaat, gebruikt u alle zes cijfers. Als u bijvoorbeeld 000456 invoert, is dat
niet hetzelfde als 456. Als u namelijk 456 invoert, worden er automatisch drie spaties
ingevoerd om een uit zes tekens bestaand object op te vullen.

Tweede artikelnummer,
Derde artikelnummer en
Artikelnummer

Voer een nummer in waarmee het artikel wordt aangegeven. U beschikt over
drie verschillende artikelnummers plus een uitgebreide verwijzingsfunctie voor
alternatieve artikelnummers. De drie soorten artikelnummers zijn:

Artikelnummer (kort). Een nummer van acht cijfers dat automatisch wordt
toegewezen.

Tweede artikelnummer. Een alfanumeriek artikelnummer van 25 cijfers dat door een
gebruiker wordt gedefinieerd.

Derde artikelnummer. Een alfanumeriek artikelnummer van 25 cijfers dat door een
gebruiker wordt gedefinieerd.

Naast deze drie basisnummers beschikt u over een uitgebreide zoekfunctie voor
verwijzingen. U kunt diverse verwijzingen naar alternatieve onderdeelnummers
definiëren. U kunt bijvoorbeeld alternatieve artikelnummers, vervangingen,
streepjescodes, debiteurnummers of crediteurnummers opgeven.

U kunt *ALL in het veld Artikelnummer invoeren om aan te geven dat alle
artikelen voor de crediteur afkomstig zijn van het opgegeven land van herkomst en
het oorspronkelijke land van herkomst.
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Symbolen
01/07 (Categoriecode 07), 23
74B/TA (BTW-code), 21

A
aanmaningstekst

vertalen, 10
adresboekrecords

voor België instellen, 17

B
Bankdiskette CR - België in VV (R04572L2)

overzicht, 25
verwerkingsopties, 27

Bankdiskette crediteuren maken - België - basisvaluta/euro
(R04572L3)

overzicht, 27
verwerkingsopties, 28

bankrekeningen
valideren

voor België, 18
bankrekeningen valideren, 18
belasting-ID crediteur valideren, 17
belasting-ID valideren, 17
belasting-ID's invoeren, 17
Belastinggebied en documenttype wijzigen (BEL)-scherm,
31
Belastinggebied/documenttype instellen (P74B500), 29
belastinggebieden instellen, 21
betalingsindelingen, 25
BTW

R74B100 (Maandopgave af te dragen BTW - België),
34
R74B110 (Maandopgave te vorderen BTW - België),
34

BTW-code (74B/TA), 21

C
categoriecode 07

voor België instellen, 23
Categoriecode 07 (01/07), 19
crediteurgegevens, 18

F
F0006D (stamgegevenstabel Alternatieve beschrijving
kostenplaats), 10

G
Gebruikersprofiel wijzigen (P0092)

landspecifieke toegang instellen, 11
verwerkingsopties, 12

H
Het scherm Gebruikersprofiel wijzigen, 13

I
inkoopfacturen

instellen
aanvullende inkoopfactuurgegevens, 19

instellen
belastinggebieden, 29

J
Jaaropgave BTW (plat bestand) (R74B200)

verwerkingsopties, 40

K
kostenplaatsen

beschrijvingen vertalen, 10
Kostenplaatsen vertalen (P00065), 10
Kwartaalopgave BTW (afgedrukt) (R74B300)

overzicht, 37

L
landcode lokalisatie, 13
Lijst details bankbetaling - België (R74GHP70), 27

M
Maandopgave af te dragen BTW - België (R74B100)

overzicht, 33
verwerkingsopties, 35

Maandopgave af te dragen BTW afdrukken, 33
Maandopgave te vorderen BTW - België (R74B110)

overzicht, 34
verwerkingsopties, 36

Maandopgave te vorderen BTW België afdrukken, 34
meertalige omgevingen

vertaalkwesties, 10

P
P00065 (Kostenplaatsen vertalen), 10
P0092 (Gebruikersprofiel wijzigen)

landspecifieke toegang instellen, 11
verwerkingsopties, 12

P03B2801 (Briefteksttabel onderhouden), 10
P74B500 (belastinggebied/documenttype), 29
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R
R04572L2 (Bankdiskette CR - België in VV)

overzicht, 25
verwerkingsopties, 27

R04572L3 (Bankdiskette crediteuren maken - België -
basisvaluta/euro)

overzicht, 27
uitvoer, 25
verwerkingsopties, 28

R74B100 (Maandopgave af te dragen BTW - België)
overzicht, 33
verwerkingsopties, 35

R74B110 (Maandopgave te vorderen BTW - België)
overzicht, 34
verwerkingsopties, 36

R74B200 (Jaaropgave BTW (plat bestand))
verwerkingsopties, 40

R74B300 (Kwartaalopgave BTW (afgedrukt))
overzicht, 37

R74GHP70 (Lijst details bankbetaling - België), 27
rapportage aan I.B.L.C./B.L.W.I, 18
RNPM-nummer invoeren, 17

S
stamgegevenstabel Alternatieve beschrijving kostenplaats
(F0006D ), 10
systeeminstellingen

gebruikersweergavevoorkeuren, 11

V
vertaling, 10

aanmaningstekst, 10
kostenplaatsbeschrijvingen, 10
meertalige omgevingen, 10
programma's, landspecifiek, 11

W
weergavevoorkeuren

instellingen, 11
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