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1 Algemene werking 
 

Deze module laat toe om zelf een forfaitair berekeningsblad af te drukken overeenkomstig de 
normen van de Administratie.  Deze forfaitaire rapporten zullen door de boekhouder 
bijgehouden worden ter controle.  Aan de hand van de in te boeken data zullen deze 
berekeningsbladen automatisch de forfaitair aangenomen omzet en de daarop verschuldigde 
BTW berekenen.  Deze berekeningsbladen kunnen de berekende gegevens van omzet en BTW 
omzetten in diverse boekingen in de boekhouding van het dossier, waardoor je deze op een 
gestandaardiseerde manier kunt verwerken in Wings.  Er zijn meerdere forfaitaire 
berekeningsbladen beschikbaar ondermeer voor apotheken, bakkers, cafés, foorkramers, 
frituren, ijsbereiders, kappers, kleinhandelaars en slagers.
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2 Forfaitaire berekeningsbladen 

2.1 Opladen van de definitie 
Vooraleer met het gebruik van de module te starten kun je het gewenste forfaitaire 
berekeningsblad opladen in je dossier. 

Forfaits kunnen worden gedownload van onze website: 

 

https://www.wings.be/nl/downloads/ 

 

Via deze link kunnen forfaits gedownload worden.  Wanneer de installatie detecteert dat de 
forfaits al geïnstalleerd zijn, worden die op dezelfde plaats geïnstalleerd 

Bij het opstarten van de download zal men toegang moeten geven zodanig dat het 
programma wijzigingen aan uw apparaat kan aanbrengen en accepteert men de 
licentieovereenkomst: 

 

Klik  en kies de doelmap, selecteer via de map waarin de forfaitaire plug-
inbestanden (apothekers, bakkers,…) moeten geplaatst worden (Bv. F:\Wings\Forfaits): 

 

 

https://www.wings.be/nl/downloads/
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Opladen van het forfaitaire berekeningsblad 

 

Om het gewenste rapport op te laden selecteer je ‘Beheer’ – ‘Gebruikersvelden’ – ‘Plug-in’.  
Klik op het gewenste plug-in bestand en vervolgens op ‘Openen’.  Je bekomt dan het volgende 
scherm: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Klik op  om het rapport op te laden. 

 

 
 

De mogelijkheid om specifieke analytische rekeningen voor het betreffende rapport op te 
laden kan ook worden afgevinkt.  Het is immers mogelijk dat het rapport in een bestaand 
dossier (dat reeds analytische boekingen bevat) wordt opgeladen. 

 

 Je dient er dan wel zorg voor te dragen dat de gebruikte analytische rubrieken in het 
forfaitaire rapport ook bij je bestaande analytische rekeningstelsel voorkomen.  Dit kun 
je gemakkelijk nakijken aan de hand van de tab ‘extra’ in het basisbestand van de 
analytische rekeningen. 
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Door op  te klikken bij de selectie ‘Vanaf’ zie je een overzicht van de mogelijke rubrieken. 

 

 
Parameters van een bepaald formaat (Tekst, datum, aankruisvakje, numeriek,…) kunnen 
worden opgegeven voor een rapport.  Bij het afdrukken van het rapport worden deze 
parameters opgevraagd en getoond. 

 

 
 

 
Hier kun je reeds aangeven welke de papieroriëntatie van het rapport zal zijn. 
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De weergave van de Wingshoofding en de voettekst met paginanummer bij afdruk van het 
rapport kun je hier uitschakelen. 

 

 
Klik op de knop "Opmaak" om toegang te krijgen tot het opmaakscherm. 

 

Basisbestanden: speciale knoppen 

Naast de gebruikelijke Wings-knoppen vind je nog de volgende knoppen terug 

 Om rapporten die uit een ander dossierbestand geëxporteerd werden, te importeren. 

 

 Om een exportbestand met balansrapporten aan te maken. 

 

 Voor alle verdere beschrijvingen inzake rapportopmaak, functies en rij-eigenschappen 
verwijzen wij naar onze handleiding ‘Managementsrapporten’ waarin dit alles duidelijk 
wordt beschreven. 
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3 Het afdrukken van het rapport 
 

 
 

Een afdruk van het rapport kan je bekomen via 'Afdrukken' - 'Balansrapporten'.  Je kan hier een 
rapport selecteren en een periode kiezen.  Alle andere instellingen zijn afkomstig uit de 
rapportdefinitie zelf. 

 

In het geval van de forfaitaire berekeningsbladen zijn bepaalde gegevens niet 
boekhoudkundig.  In ons voorbeeld gaat het om de forfaitaire aangifte van een frituur.  Hier 
dienen gegevens als ‘Aantal zitplaatsen’, ‘Prijs per portie’, ‘Aantal kilo’s zelf geteelde 
aardappelen’, enz… te worden ingevuld.  Deze gegevens worden opgevraagd via de 
parameters van het betreffende rapport.  (Zie ook: 2.1. Opladen van de definitie – Parameters). 

 

Een aantal andere elementen, die wél boekhoudkundig zijn, zoals de aankoopprijzen van de 
aangekochte goederen komen voor in de boekingen van de aankoopfacturen.  Deze worden 
dus overgenomen uit de verrichtingen van de Wings boekhouding. 

 

 Boeken btw-aangifte:  de gebruiker heeft hier de mogelijkheid om de forfaitaire 
aangifte niet door te boeken.  Deze optie is dus vooral nuttig voor die gebruikers die 
niet echt forfaitair belast worden en die de berekeningsbladen eerder als 
controlemiddel willen gebruiken. 
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