BEKNOPTE HANDLEIDING

BOEKHOUDING
IN
USD

1 Algemene werking
Wings laat toe om de boekhouding te voeren in USD (toegelaten uitzondering voor de
diamantsector) onder bepaalde strikte voorwaarden. Onder de voorwaarden van de FOD
Economie moet de vennootschap vrijgesteld zijn van BTW. Dit houdt ondermeer in dat er
geen BTW-listing of kwartaallisting zal moeten ingediend worden.
Enkel een BTW-aangifte in EUR is mogelijk doordat bepaalde aankoopfacturen toch met
aftrekbare BTW kunnen geboekt worden.

2 Instellingen

Bij de instellingen is het mogelijk om het tweede boekjaar in USD te zetten of om met een
nieuw dossier te starten dat volledig in USD gezet wordt.
Wanneer het eerste boekjaar in EUR is en het tweede boekjaar in USD, zal Wings steeds een
simulatie van de balansrekeningen maken aan de huidige koers van de euro. Bij de
jaarafsluiting moet de koers van de euro (uitgedrukt in dollar) correct gezet worden zoals de
waardering was aan het begin van het tweede boekjaar.
Belangrijk is ook dat de BTW-periodes allemaal volledig binnen één boekjaar vallen. Het
begin van een boekjaar moet dus verplicht samenvallen met het begin van een BTW-periode.

Zet USD als referentiemunt zodat alle koersen t.o.v. de dollar worden uitgedrukt en kijk
zeker na dat de euromunt op EUR staat.
Opgelet: dollar moet verplicht als USD worden aangeduid.

3 Boeken van aankopen met BTW
Als de aankoopfacturen met BTW in euro worden geboekt (EUR als ‘vreemde’ munt), dan
zal Wings de eurobedragen rechtstreeks gebruiken bij het bijwerken van de BTW-aangifte.
Wanneer een aankoopfactuur met Belgische BTW toch in een andere munt dan EUR zou
worden geboekt zal Wings de waarde omrekenen voor de BTW-aangifte aan de huidige
koers.
Via raadplegen BTW-aangifte kan steeds de tegenwaarde in EUR worden geraadpleegd.

4 Jaarafsluiting
Wanneer gekozen wordt om het eerste boekjaar in euro te voeren en het tweede in dollar, is
het van cruciaal belang om vóór de jaarafsluiting de koers van de euromunt te controleren.
Heel de omrekening van euro naar dollar voor de nieuwe beginbalans zal aan deze koers
gebeuren!
Zet na de jaarafsluiting de koers terug op de huidige waarde zodat bij het boeken van nieuwe
verrichtingen de correcte koers gehanteerd wordt.

