> Newsflash – 9 juli 2007
Vennootschapsrecht, fusies & overnames
Wijziging openbaarmakingsformaliteiten voor jaarrekeningen sedert 2 april 2007
De Nationale Bank van België (“NBB”) heeft de mogelijkheid om jaarrekeningen elektronisch neer te leggen
uitgebreid zodat jaarrekeningen voortaan via een nieuw gestructureerd databestand en in pdf-formaat kunnen
worden neergelegd via internet. De neerlegging van jaarrekeningen op diskette is sedert 2 april 2007 niet meer
mogelijk.

1.

Elektronische neerlegging

Vanaf 2 april 2007 kunnen jaarrekeningen van ondernemingen die qua structuur en inhoud voldoen aan de
technische vereisten van de NBB enkel nog op twee manieren worden neergelegd:
•
•

op papier, via de post of aan de loketten van de NBB; of
elektronisch, uitsluitend via internet (in de vorm van een nieuw gestructureerd databestand of een pdfformaat). De neerlegging van jaarrekeningen op diskette wordt niet beschouwd als “elektronische
neerlegging” en is sedert 2 april 2007 niet meer mogelijk daar de diskette wordt aanzien als een
verouderde gegevensdrager.

Geconsolideerde jaarrekeningen en jaarrekeningen die niet opgesteld zijn volgens het verkort of volledig schema
kunnen niet in de vorm van een gestructureerd databestand, maar enkel in een pdf-bestand, dat aan specifieke
technische voorwaarden voldoet, worden neergelegd via internet.

2.

Nieuwe gestructureerde databestanden

Om de uitwisseling van gegevens in elektronisch formaat te vereenvoudigen en kosten te besparen door het
gebruik van een gestandaardiseerde structuur voor jaarrekeningen, paste de NBB de gestandaardiseerde
structuur voor jaarrekeningen opgesteld volgens het verkort of volledig schema aan. Voortaan dient er gebruik te
worden gemaakt van aangepaste software voor de aanmaak van een jaarrekeningbestand dat qua structuur en
inhoud voldoet aan de technische voorwaarden van de NBB. Concreet kan dit via de volgende software:
•
•

3.

commerciële software die door de private sector beschikbaar wordt gesteld; of
software die door de NBB zelf beschikbaar wordt gesteld: "Sofista 2007". Sofista 2007 is een
webtoepassing, die enkel online via het Internet kan gebruikt worden.

Webtoepassing voor elektronische neerlegging

Om toegang te krijgen tot de webtoepassing die de NBB ter beschikking stelt en een jaarrekening via internet
neer te leggen, dient men in het bezit te zijn van een geldig digitaal certificaat. Het digitaal certificaat
garandeert de identiteit van de persoon waarmee over het internet elektronische gegevens worden uitgewisseld.
Kunnen als digitale certificaten gebruikt worden:
•
•

het authenticatiecertificaat dat voorkomt op de elektronische identiteitskaart; of
een gekwalificeerd certificaat van Certipost, Globalsign of Isabel. Een dergelijk certificaat kan
aangevraagd worden via de website van de betrokken certificatieautoriteiten.

Laga beschikt inmiddels over een geldig digitaal certificaat en verleent haar cliënten graag de nodige assistentie
voor de tijdige en geldige elektronische neerlegging van jaarrekeningen.
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4.

Substantiële kostenbesparing voor de elektronische neerlegging

De elektronische neerlegging van een jaarrekening in de vorm van een nieuw gestructureerd databestand, kost in
totaal 60,50 € minder dan een neerlegging op papier (verlaagd neerleggingstarief).
In de praktijk kan een jaarrekening ook elektronisch neergelegd worden in de vorm van een pdf-bestand,
waarvoor dan wel een neerleggingstarief geldt dat slechts 6,05 € minder bedraagt dan dezelfde neerlegging op
papier.
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