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Maak het leven eenvoudiger…
en laat de anderen werken!

De gigantische uitdagingen van
de niet-beheerste elektronische
facturering.
Een confrater spreekt…
Olivier de Bonhome
Accountant en bedrijfsrevisor
Projectleider
Stel u voor…
U bent accountant. U ontvangt voor uw eigen kantoor
elektronische facturen van Isabel, Belgacom, Electrabel en
van uw huisleverancier van informaticadiensten. Dat zijn
vier leveranciers die heel wat besparen op afdruk-, verwerkings- en verzendingskosten, zonder enige tegenprestatie.
De gouden regel van de elektronische handel, van EDI (elektronische data-uitwisseling) tot e-Business is een win-winpartnership. Behaalt u een voordeel dat parallel loopt met de
besparing die uw leveranciers verwezenlijken met elektronische facturen? Het antwoord is neen, helemaal niet.
Wat hebben deze vier facturen gemeen die in een hulpdagboek, bestemd voor elektronische facturen, zouden moeten worden ingeschreven? Niets, tenzij het feit dat het geen
“papieren” facturen zijn.
Elke leverancier gebruikt zijn eigen formaat, net zoals hij
dat met de papieren formulieren deed. Het inboeken van uw
aankoopfacturen zal er niet eenvoudiger op worden, integendeel.
Deze elektronische facturen moeten immers gecombineerd worden met de boekhoudkundige beginselen van de
inschrijving en de boeking op de rekeningen, de eisen van
het fiscaal en het handelsrecht, de administratieve organisatie en, niet te vergeten, het rond een boekhoudprogramma
ontwikkeld informatiesysteem.
De accountant, de vertrouwenspersoon van de baas van
de kmo, de consulent bij uitstek, de bedenker van oplossingen, de gewaardeerde externe organisator, zal daarom
zijn cliënten afraden elektronische facturen van leveranciers
te aanvaarden, tenzij het niet anders kan.
Deze, en met hen andere, leveranciers brengen de verhoopte verbetering van de prestatie van de ondernemingen
in het gedrang. Ze remmen de aanvaarding van de elektronische factuur door de handelspartners af. Als we de Europese studies mogen geloven, is het een serieuze troef voor de
competitiviteit die wordt verwaarloosd.
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Terwijl de grote marktspelers op eigen houtje handelen,
ontwikkelen informaticabedrijven oplossingen die op hun
beurt bijkomende kosten genereren die niet kunnen worden
gecompenseerd en geen return on invest garanderen.
Het Instituut van de Accountants en de Belastingconsulenten heeft zeer snel de mogelijke uitwassen van deze ongeordende evolutie ingezien en zijn leden willen bijstaan
die met het probleem worden geconfronteerd. De beroepsbeoefenaars van de boekhouding en de fiscaliteit zijn immers de bevoorrechte consulenten van de onderneming. Zij
moeten ervoor zorgen dat ze hun cliënten het beste advies
verlenen inzake de organisatie op administratief, boekhoudkundig en informaticagebied.

Gemeenschappelijk project IAB – Isabel
Met betrekking tot het risico op een buitensporige ontwikkeling van de software voor facturering en boekhouding,
heeft het IAB samen met Isabel een gemeenschappelijke
werkgroep in het leven geroepen die zich zal inzetten voor
de uitwerking van een model voor het opstellen en het verwerken van elektronische facturen, dat geknipt is om aan de
wettelijke en organisatorische behoeften op het vlak van de
boekhouding en de fiscaliteit te voldoen.
Het project beoogt de organisatie, van verzending tot ontvangst, van elektronische facturen “op ware grootte” op te
bouwen en te controleren. Het project heeft de naam e-Invoice Bridging meegekregen.

Plan van het project e-Invoice Bridging
Het project is opgebouwd rond het kantoor van de accountant, verkoper van diensten, uitschrijver van facturen
voor prestaties of periodieke forfaits, die hij aantreft als hij
de van de onderneming, die zijn cliënt is, ontvangen facturen inschrijft en inboekt.
Deze dubbele rol biedt een onvergelijkbaar bidirectioneel
zicht op de wijze van organisatie van de informatiestromen
uit beide richtingen van het handelsverkeer.
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De toolbox
Waarover beschikken we?
− over een modelfactuur die beantwoordt aan de internationale door GS1 (vroeger EAN) ontwikkelde norm die beschikbaar is op de website TBG1 van de werkgroep CEFACT van de Verenigde Naties;
− over een model van een boeking, gemaakt op basis van
de specificaties van dezelfde norm;
− over een internationale norm ebXML, ontsproten aan de
gezamenlijke inspanningen van UN/CEFACT en het normalisatie-instituut OASIS;
− over het project Zoomit, dat reeds door Isabel wordt toegepast, en zelf gebaseerd is op de Scandinavische ontwikkeling Finvoice.
De demonstreerder
Om de werkbaarheid en de steekhoudendheid van de geadviseerde oplossing te testen, moet een accountantskantoor tijd en middelen vrijmaken voor de invoering van de
organisatie en de procedures die eigen zijn aan alle partners
aankoper-verkoper die betrokken zijn bij de productie, het
uitschrijven, de ontvangst en de verwerking van de elektronische factuur.
De normalisatie
De MAR is een nationale standaard, de IFRS is een internationale norm, net als het Engels in feite de lingua franca van
de internationale business is.
Niemand betaalt royalty’s om het genormaliseerde rekeningenstelsel te gebruiken, noch om financiële verslaggeving volgens het IFRS-model op te maken, net zo min als
men verplicht is auteursrechten aan Oxford te betalen om
het Engels te gebruiken of aan Van Dale of het WNT om de
taal van Vondel te gebruiken.

In tegenstelling tot een product dat in overeenstemming is met
een gegeven norm, impliceert een standaardproduct niet dat de
interfaces ervan bekend zijn. Om in overeenstemming te zijn met
een norm, zijn ze dat helemaal. Dan kunnen we spreken van
“interoperability”.
Het is deze interoperability die bij de demonstreerder van
het project e-Invoice Bridging aan bod zal komen.
Interoperability is het kernidee achter de specificaties van
de behoeften van het boekhoudkundig beroep waaraan
moet worden voldaan.
De norm ebXML1 is de standaard. Deze norm bestaat uit
een aantal messages waarvan de core content genormaliseerd
is, omgezet in de XML-taal2 en ter beschikking gesteld in
een repertorium met het oog op veelvuldig hergebruik.
De ebXML-norm werd gezamenlijk ontwikkeld door OASIS3 en UN/CEFACT4 en werd erkend als technische specificatie ISO/TS 15000.
De boekhoudkundige messages die deel zullen uitmaken
van de ebXML-bibliotheek zijn de boeking, het rekeningenstelsel, het grootboek, de balans, de verslaggeving en de
dagboeken.
De werkzaamheden van dit gemeenschappelijk IAB-Isabel-project schieten behoorlijk op en het IAB zal zijn leden
in de loop van de volgende maanden een praktische gids
voor de implementatie en het gebruik van de elektronische
factuur kunnen bezorgen.
Het IAB zal ook gehoor geven aan de oproep tot samenwerking vanwege de leveranciers van elektronische facturen
teneinde de invoering van de elektronische factuur in de
commerciële en industriële sector te harmoniseren. Ze werden via IAB-Info verzocht zich kenbaar te maken. Een eerste
ontmoeting is gepland begin 2008.
Voorts zal het IAB, in samenwerking met het BIBF, de geregelde contacten met het Ministerie van Financiën in het
kader van het protocol-Jamar voortzetten om deel te nemen
aan de harmonieuze ontwikkeling van informatica-instrumenten die door de beoefenaars van de cijferberoepen moeten worden gebruikt.
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eXtended Markup Language.
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