Franse accountants lanceren e-invoicing
tool geïnspireerd op Belgisch model van
het ITAA.
De Franse organisatie ECMA (Expert-Comptable Media Association) en de Belgische Fintech-groep
Unifiedpost ontwikkelen een elektronisch facturatieplatform toegankelijk voor de Franse
accountants. Het platform is een lokale aanpassing van Billtobox, een platform dat in 2018 door
het Belgisch Instituut van Belastingadviseurs en Accountants (ITAA) werd opgezet.
"Naast de uitbreiding van het model naar Frankrijk hebben we in België het cijfer van 1000
aangesloten accountantskantoren overschreden", meldt Bart Van Coile, voorzitter van het ITAA, "Dit
zijn twee belangrijke stappen, en we zijn er zeker van dat andere landen zeer binnenkort zullen
volgen. »
Het platform van de Franse accountants, « jefacture.com », is verbonden met het Belgisch initiatief,
en Franse facturen zullen automatisch compatibel zijn met die van het Belgisch model en
omgekeerd.
Het voordeel van dit model is dat het de ondernemer een eenvoudig te gebruiken software biedt
welke direct gekoppeld kan worden aan de software van zijn accountantskantoor. Bovendien wordt
de vertrouwelijkheid gegarandeerd omdat de gegevens niet alleen softwarematig worden
beschermd maar ook onder de deontologie van de erkende economische beroepsbeoefenaar vallen.
De Franse uitrol is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de elektronische facturatie in heel
Europa, "het feit dat de accountants aan de basis van dit initiatief zijn, is een mooi bewijs van hun
groeiende maatschappelijke rol ten dienste van de ondernemingen en de samenleving", voegt Bart
van Coile toe, "het is ook een bewijs van de belangrijke rol van het ITAA in het kader van de
digitalisering van ondernemingen en economische beroepsbeoefenaars in België en nu ook
daarbuiten. »
In een tijdperk dat door de coronaviruscrisis op zijn kop is gezet, gaat de veralgemening van de
elektronische facturering in Europa nog steeds door, zo vermijden we niet alleen de fysieke
verzending van documenten, maar verminderen ook de kosten en de administratieve
verwerkingstijd.

Over ITAA - Institute for Tax Advisors and Accountants
ITAA telt 16.000 leden welke 20.000 economische beroepsbeoefenaars tewerkstellen welke hun
expertise ten dienste stellen van de ondernemingen in België. Het Instituut verdedigt de belangen
van zijn leden, organiseert de toegang tot het beroep en garandeert de kwaliteit van het advies dat
aan strikt deontologische regels is onderworpen. www.itaa.be

