README B22e – Financieel – d.d. september 2022
Verbeterd: Grootboekmutatie onzichtbaar in saldilijst door foutieve boekperiode. (Handel)
Bij een afwijkende periode voor de BTW, omdat een handelsfactuur wordt geboekt in een voor de BTW
afgesloten periode, kan het voorkomen dat de periode voor de BTW niet correct wordt bepaald. Dit is
verholpen.

Verbeterd: Omschrijving uit de boekregel overnemen in de betaalopdracht.
Als eigenschap ‘O’ staat aangevinkt in de eigenschappen van de crediteurenparameters dan wordt in een PSD2
betaling nu ook de omschrijving uit de boekingsregel meegenomen.

Verbeterd: Melding over banksaldo in betaaladvieslijst.
Bij het afsluiten van het betaaladvies volgt een melding over het saldo van het dagboek. Dit dagboek wordt
gevonden op basis van het banknummer. Als men een Rabo rekening heeft met meerdere valuta's dan is het
banknummer gelijk en kan een verkeerd saldo worden getoond, namelijk van een vreemde valuta rekening. Nu
wordt alleen nog het saldo getoond van een EUR-rekening.

Verbeterd: Omschrijvingen ingelezen bankmutaties.
Niet alle omschrijvingen die in de ingelezen mutaties van de bank stonden werden correct overgenomen in het
bankdagboek. Dit is verbeterd.

Verbeterd: Notificatie handmatig te boeken verkoop facturen.
Als er handmatig te verwerken pdf’s in de postbus kan hier nu een notificatie voor worden getoond in het
startscherm van de administratie, deze notificatie wordt ook getoond in het Accountancyportal.

Verbeterd: Percentage WKR-rapportage 2022.
In 2022 is de vrije ruimte over uw fiscale loon tot en met € 400.000 1,7%. Over het bedrag van de loonsom
boven € 400.000 is de vrije ruimte in 2022 1,18%. CASH toonde nog de percentages van 2021, dit is aangepast.
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Verbeterd: Minimumbedrag voor de aanmaanrobot.
Als het veld minimumbedrag in de debiteurenparameters ingevuld is dan wordt hier voortaan rekening mee
gehouden bij de aanmaanrobot. Facturen die lager zijn dan dit bedrag worden niet meer door de robot
aangemaand.

Verbeterd: Foutmelding bij het opvragen van het auditoverzicht.
Het opvragen van het auditoverzicht kon in sommige gevallen een foutmelding geven. Dit is verholpen.

Nieuw: Uren via de CASHapp als uren en minuten invoeren (Projecten)
Het is nu mogelijk om in te stellen dat uren via de CASHapp als uren en minuten in plaats van aantallen
ingevoerd kunnen worden.

Verbeterd: Emailadres van relatie niet afgedrukt op (proforma)factuur (CASH Facturering).
Op het factuurformulier werd het emailadres niet getoond als er een proforma factuur werd afgedrukt. Dit is
verbeterd.
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