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11 mei 2020

Nieuwe versie GBNEDrapport 'RGS: uniform
rekeningschema voor alle
bedrijven'
 Leestijd van ongeveer 1 minuut
Onderzoeksbureau GBNED heeft versie 6.0 uitgebracht van
het rapport 'RGS: uniform rekeningschema voor alle
bedrijven'. Het rapport is zowel afgestemd op de
software-ontwikkelaar als de eindgebruiker die met RGS
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aan de slag wil.
Het rapport behandelt de opbouw van RGS, filterfunctionaliteit,
extensies, de techniek achter het RGS-schema en het
versiebeheer. Ook komt RGS in relatie tot boekhoud- en andere
software komt aan de orde. Voor boekhoudsoftware wordt
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specifiek ingegaan op het 'RGS-Ready'-normenkader, oftewel
functionaliteit en eigenschappen die bepalen in hoeverre
boekhoudsoftware RGS ondersteunt. Ook het nieuwe initiatief
'RGS-brugstaat' wordt toegelicht als in eerste instantie een brug
tussen boekhoud- en fiscale aangiftesoftware voor de
winstaangiftes IB en VPB.
Specifiek voor de administrateur en de accountant komt
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enkele varianten om een bestaand rekeningschema te koppelen
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aan RGS. Voor de btw en de vaste activa-administratie is een
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verwijzing opgenomen naar uitbreide papers die daarvoor
beschikbaar zijn. Daarnaast gaat het rapport in op
branchegerichte uitbreidingen in RGS voor de bouwsector,
agrosector, detailhandel en woningcorporaties. Ook komen
openstaande (implementatie)punten aan de orde die nog definitief
afgestemd en/of opgelost moeten worden.
Het rapport is gratis op te vragen.
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Eerste tien boekhoudpakketten 'RGS Ready'
Reeleezee is de tiende leverancier waarvan de boekhoudsoftware
RGS Ready is bevonden. Dat meldt onderzoeksbureau GBNED, de
initiatiefnemer van het normenkader RGS... 
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Nieuw GBNED-rapport
RGS 3.0
Onlangs is RGS (Referentie
grootboekschema) versie 3.0
beschikbaar gekomen. Daarom
heeft onderzoeksbureau GBNED
een nieuwe versie van haar
rapport over RGS uitgebracht.... 
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Accountants en dataanalisten werken aan
open source-project
Accountants en data-analisten
komen op 7 december in
Rotterdam samen voor een eerste
open source data-analyse-project
voor accountants. Circa dertig
deelnemers ontwerpen... 
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'Implementatie RGS
vaak nog te
oppervlakkig'
De implementatie van het
Referentie Grootboekschema
wordt nog traag en onvoldoende
geïmplementeerd door
softwareontwikkelaars. 

RGS

23 januari 2017

Referentie
GrootboekSchema:
ervaringen uit de
praktijk
Een groep accountants,
softwareleveranciers en
gebruikers deed gedurende 2016
ervaringen op met het gebruik van
het Referentie GrootboekSchema
(RGS), methode om... 
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