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DOEL 

Invoeren van een 

systeem voor het 

beheren van de BTW 

 

 

 

BTW-AANGIFTE, BTW-AANGIFTE 629 EN 

CENTRALISATIE DV 

De nieuwe versie van 

Allegro Windows 

gebruikt een nieuwe 

manier van werken op 

niveau van het 

aanmaken van de btw-

aangifte. 

 

Meerdere opties zijn nu 

beschikbaar. Ga hiervoor naar “Extra – BTW-aangiftes – parameters”. Kies de 

opties die van toepassing zijn op uw dossier. Indien u wenst de 

centralisatieboekingen automatisch te laten verlopen kan u hier ook de rekeningen 

en het dagboek invullen 
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Ga nu naar het 

menu « Extra – 

BTW 

Administratie » 

met dit scherm. 

 

 

 

 

 

 

- Aanmaken: maakt de nieuwe aangifte aan voor 

de opgegeven periode(s). Vergeet niet dat u alle 

periodes nodig heeft om uw intracommunautaire 

aangifte en uw klantenlisting te kunnen doen. 

 

Met deze knop stelt Allegro Windows voor om 

automatisch de aangiftes aan te maken voor uw 

dossier.  

 

Op dit scherm kiest u de periodiciteit, 

maandelijks of trimestrieel, alsook de periodes 

die u wenst aan te maken. 

 

Als u « definitieve aangifte » aanvinkt, gaat Allegro Windows ervan uit dat 

u reeds de aangifte heeft verzonden en gaat de periodes eveneens 

automatisch afsluiten zodat geen nieuwe invoer kan gebeuren. 

 

 

 

OPGELET: de intracommunautaire aangiften en klantenlisting gebruiken de 

gegevens uit de BTW-aangifte. DE BTW-aangiften moeten dus bestaan om 

de andere documenten te kunnen genereren. 
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- Verwijderen: hiermee kan u aangiftes verwijderen beginnend met de 

meest recente tot de oudste. 

 

- Genereren: 

Genereert het 

elektronisch bestand 

dat afgeleverd moet 

worden aan de btw-

administratie. 

 

 

 

o Definitieve aangifte: blokkeert de invoer van nieuwe documenten 

in deze periode. 

o Na het genereren 

van het *.VAT 

bestand en visueel 

weergeven van de 

aangifte, stelt 

Allegro Windows 

voor om 

automatisch de DV 

te maken van de btw-centralisatie.  

 

 

Als u ja antwoord, maakt Allegro Windows automatisch een DV 

aan en opent het desbetreffende invoerscherm. 

▪ Om deze DV automatisch te kunnen genereren moeten de 

parameters met boekingsrekeningen correct zijn ingevuld in 

“Extra – btw aangiftes - parameters”.  

▪ U kan er ook het standaard dagboek kiezen voor deze DV, 

anders neemt Allegro Windows het eerste dagboek uit de lijst. 
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BTW KLANTEN LISTING EN INTRACOMMUNAUTAIRE 

Met de nieuwe versie 

van de btw-aangiftes, 

zijn de jaarlijkse 

klanten listing en de 

intracommunautaire 

listing ook aangepast. 

Ze gebruiken de 

gegevens van de 

historiek niet meer 

maar eerdere die van 

de opgestelde btw-

aangiftes. Daarom 

wordt, voor het 

starten, een bericht 

getoond om u te 

verwittigen dat uw 

btw-aangiftes up to 

date moeten zijn. 

Na het bericht toon 

teen scherm u de 

jaarlijkse listing of de 

intracommunautaire 

waar u de parameters 

kan instellen voor het verzenden van de aangemaakte bestanden. 
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MULTI-BEDRIJVEN 

Buiten de boekhouding van een dossier is het mogelijk om dezelfde bestanden te 

genereren voor meer dan één dossier tegelijkertijd. Voor elk type bestand, kan u 

kiezen of u gescheiden of eerder één gegroepeerd bestand wenst te maken. 

 
Kleine icoontjes naast elk dossier laten u toe, zonder in de boekhouding van elk 

van hen te gaan, om de btw-vakken en parameters te zien of te wijzigen. 

 


