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1. Wings Pro Forma: Algemeen 
Bij voorschotfacturen is vanaf 01/01/2013 de BTW opeisbaar op het moment van 
betaling. 

Deze betaling gebeurt op basis van een pro-formafactuur. 

De verwerking van pro-formadocumenten in Wings is beschikbaar vanaf Wings 
Professional en verloopt in het algemeen in 3 stappen: 

1. Ontvangst en ingave van de pro-formafactuur 

2.  Financiële verrichting met ingave van de betaling van de pro-formafactuur 

3.  Ontvangst en ingave van de werkelijke factuur met vermelding van de datum van 
de opeisbaarheid 
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2. Wings Pro Forma: Instellingen 
Bij de installatie van Wings is er zowel voor aan- als verkopen een pro-formadagboek in 
het boekenbestand (Basis – Boekhoudbestanden – Boeken) opgenomen. 

De code van een pro-formadagboek begint met de letter P, het vakje Pro forma is 
aangekruist en het veld  Factuurdagboek bevat de boekcode van het overeenkomstige 
‘gewone’ aan-/verkoopdagboek. 

b.v. 
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Net als voor een aantal andere velden kan aangeduid worden of bij het invoeren van 
aan- en verkoopverrichtingen de datum van opeisbaarheid al dan niet een Enter veld is 
(Beheer – Instellingen – Boekhouding – Verrichtingen). 

 

 

Bij het inboeken van de werkelijke factuur kan deze afgepunt worden t.o.v. het pro-
formadocument. 

Dit kan ingesteld worden d.m.v. de parameter Afpunten bij inboeken facturen (Beheer – 
Instellingen – Boekhouding – Voorkeuren). 

b.v. 
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Zowel bij de definitie van de rappelteksten als bij de afdruk van rappels kan aangegeven 
worden of de pro forma’s al dan niet in het verrichtingsoverzicht zullen opgenomen 
worden. 

 

b.v.  Basis – Hulpbestanden – Rappelteksten 

 
 

b.v.  Afdrukken – Rappels 
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3. Wings Pro Forma: Verrichtingen 

3.1. Inbrengen Pro Forma  
 

Verrichting – Aankoop-/Verkoopverrichtingen 

 
Door een pro-formaboek te selecteren wordt de in te brengen verrichting als pro-
formaverrichting beschouwd. 

Bij deze verrichtingen is enkel de hoofding aanpasbaar; het is niet mogelijk om 
detaillijnen in te brengen. 

 

Resultaat 

Dagboeken 

Bij het afdrukken van dagboeken kan in het vakje Pro forma aangegeven worden of het 
een afdruk met of zonder pro-formadagboeken betreft: 

 



  
Wings Boekhouding: Pro forma 7 

  

Rekeningdetail - Grootboek  

 

De pro-formafactuur wordt aangeduid d.m.v. het symbool ◆; deze verrichting wordt 
ook als te betalen verrichting in de banklink opgenomen. 

 

Rekeningdetail - Openstaande posten 
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Bij de openstaande posten van klanten en leveranciers kan je in het vakje Pro forma 
aangeven welke gegevens in de openstaande posten opgenomen worden: 

•   enkel de pro-formaverrichtingen ◆ worden vermeld 

 
 

•   zowel de openstaande verrichtingen in niet-pro-formadagboeken als 
de pro-formaverrichtingen ◆ worden vermeld 

 
 

•   enkel de openstaande verrichtingen die geboekt zijn in een niet-pro-
formadagboek worden vermeld 

 
 

•   een overzicht van de betaalde niet-gefactureerde pro forma’s  

 
 

•   zowel de openstaande verrichtingen in niet-pro-formadagboeken als 
de pro-formaverrichtingen (◆ en ) worden vermeld 
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3.2. Financiële verrichtingen  
 

Verrichting – Financiële verrichtingen 

 
 

In het afpuntvenster kan je een af te punten pro forma herkennen aan ◆. 

Rekeningdetail - Grootboek  
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Rekeningdetail - Openstaande posten 

•    

 
 

•    

 
 

•    

 
 

•    

 
 

•    
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3.3. Ontvangst factuur  
 

Verrichting – Aankoop-/Verkoopverrichtingen 

 
Bij het inbrengen van de factuur bestaat de mogelijkheid om de datum van de 
opeisbaarheid van de btw (= datum van de betaling) in te voeren.  Op basis van deze 
datum wordt de periode bepaald waarin de btw opeisbaar is. 

Afhankelijk van de waarde van de parameter Afpunten bij inboeken facturen (Beheer – 
Instellingen – tab Boekhouding – tab Voorkeuren) wordt bij het wegschrijven van de 
verrichting  het afpuntvenster getoond en kunnen de nog niet gefactureerde pro 
forma’s afgepunt worden t.o.v. de ingebrachte verrichting: 

 



  
Wings Boekhouding: Pro forma 12 

  

De afpunting kan eveneens manueel uitgevoerd worden via Verrichting – Afpunten - 
Leveranciers 

 

Door te klikken op  worden eveneens de  te maken / te ontvangen facturen  in het 
overzicht opgenomen. 

 
 

Rekeningdetail - Grootboek 

 
Rekeningdetail – Openstaande posten 
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