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UBL factuur in vreemde valuta  

De btw-grondslag wordt nu correct berekend bij een UBL factuur met een valuta anders dan de basisvaluta en 

met een leverancier buiten Nederland.  

 

Import UBL facturen  

Er kan een factuurverschil optreden bij het inlezen van UBL bestanden indien de regels worden verdicht op BTW 

code. Dit verschil is nu opgelost waardoor niet langer een factuurverschil optreedt.  

 

Verwerken UBL facturen  

Een nul-factuur die via UBL ingelezen wordt in CASH gaf geen boeking omdat er geen bedrag aanwezig is. 

Voortaan wordt de boeking wel gemaakt met nul-bedragen en is de PDF ook terug te vinden via het dagboek. 

 

Uitsplitsing regels UBL factuur  

Bij het uitsplitsen op Projecten wordt voortaan gecontroleerd of de projecten en werksoorten voor muteren 

geblokkeerd zijn.  

 

UBL met vrijgestelde BTW Import 

Een import van een UBL factuur met vrijgestelde btw gaf verkeerde bedragen in de boeking, dit is hersteld. 

 

Verwerken postbus inkoop (UBL) facturen  

Bij het verwerken van de postbus van UBL facturen werd de betaaltekst uit de UBL overgenomen in de relatie. 

Dat gebeurde alleen wanneer de betaaltekst leeg was bij de relatie. Deze tekst wordt nu niet meer 

overgenomen.  

 

Overzicht ontbrekende facturen (UBL)  

Het overzicht liet niet in alle gevallen de juiste facturen zien, dit is verholpen. 

 

UBL Viewer  

Het overzicht laat voortaan de bedragen juist zien ook wanneer er in het UBL bestand bedragen met 5 of 6 

decimalen worden gebruikt. 
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Aanmaken OB aangifte  

In de aangifte die naar de Belastingdienst wordt verzonden is een probleem opgelost wat zorgde voor een 

foutmelding van de belastingdienst. 

 

Opslaan overzichten CASHWeb  

Het opslaan van overzichten vanuit de administratie i.c.m. de meewerk-functie is verbeterd. 

 

Overzicht vaste activa  

Op het overzicht vaste activa is de kolom ‘afschrijvingsnummer’ toegevoegd. 

 

Aanmaken export via de API  

Een export van grootboekmutaties met de optie ‘301T’ zorgde ervoor dat gegevens dubbel werden 

geëxporteerd, dit is verholpen. 

 

Aanmaken incasso  

Eenmalige incasso's worden nu niet meer behandeld als doorlopende incasso's. 

 

 

 

 


