Aanpassing BTW-tarief naar 9% per 01-01-2019
Zoals u weet zal per 1 januari 2019 een wijziging in het lage BTW-tarief plaatsvinden. Deze
wordt namelijk van 6% naar 9% verhoogd.
Middels deze handleiding bent u zelfstandig in staat de wijzigingen stap voor stap door te
voeren.
Voordat u begint met het doorvoeren van de wijziging, zijn de volgende aandachtspunten
van belang:
1. Houd u stipt aan de handleiding en instructies. Ga niet op eigen houtje zaken
uitproberen. Dit kan tot ernstige schade in de kassa-instellingen leiden of zelfs tot
onomkeerbaar foutieve omzetgegevens.
2. U dient eerst alle openstaande tafels en of gastrekeningen in de kassa af te rekenen,
zodat er geen openstaande rekeningen meer zijn.
3. U dient eerst alle door u gebruikte Z-rapportages en/ of dagafsluitingen op elk niveau en
periode in de Z-stand te genereren (nul-stelling). De rapportages worden anders
onbruikbaar.
Om de BTW-wijziging op een juiste manier door te voeren, dient u in de stamgegevens het
nieuwe BTW-tarief toe te voegen, vervolgens kunt u via een groepswijziging alle artikelen
koppelen naar het nieuwe BTW-tarief.
Hierna staat stap voor stap uitgelegd, hoe dit in zijn werk gaat.

Aanmaken van het nieuwe BTW tarief
1. Open de stamgegevens via de menubalk optie “Instellingen / Stamgegevens”.

2.

In het venster dat nu verschijnt klikt u met de muis op de “+” voor “Financieel”, het
menu klapt nu open. Kies hier BTW Codes.

3. Druk in het scherm van de stamgegevens op het groene “+” icoontje om een nieuw
tarief toe te voegen. Vul hierna het nieuwe BTW-tarief in zoals in onderstaand
voorbeeld is ingevuld. Op het nieuwe tarief op te slaan drukt u op het “diskette”
icoon in het stamgegevens scherm.

4. Wanneer het nieuwe BTW-tarief is ingevuld, kunt u het stamgegevens scherm sluiten
met de knop “Sluiten” rechtsonder.

Koppelen van het nieuwe BTW-tarief aan artikelen
1. Ga naar het Artikelonderhoud
2. Open nu het selectievenster door op het “selectie” icoontje te klikken.

3. U krijgt nu een selectie venster in beeld. Vul dit in zoals in onderstaand voorbeeld is
aangegeven en pas de selectie toe met de het “trechtervormig” icoontje.

*** U heeft nu een overzicht van alle artikelen die zijn gekoppeld naar het oude
6% BTW tarief ***
4. Open het dropdown
“groepswijziging”.

menu voor de tekst “Artikelonderhoud” en kies hier de optie

5. In het scherm dat nu verschijnt moet u bij de optie KEUZE “Btwcode” selecteren en
bij WAARDE het nieuwe BTW tarief selecteren.

6. Wanneer het scherm voor de groepswijziging juist is ingevuld kunt u met de knop
“Bevestigen” de groepswijziging doorvoeren.
***Na deze actie staan alle BTW-laag artikelen gekoppeld naar het 9% BTW
tarief***

Verhogen verkoopprijzen
Wanneer u uw verkoopprijzen ook wilt veranderen, kan dat op 2 manieren. U kunt
handmatig de artikelen nalopen en zelf de prijzen wijzigen. Een andere mogelijkheid is om
de prijzen middels een groepswijziging in één keer automatisch te verhogen. Dit gaat als
volgt.

Let op!!! Wanneer u deze handeling eenmaal hebt uitgevoerd, kunt u niet
meer terug naar de oude situatie.
1. Ga naar het Artikelonderhoud
2. Open nu het selectievenster door op het “selectie” icoontje te klikken.

3. U krijgt nu een selectie venster in beeld. Vul dit in zoals in onderstaand voorbeeld is
aangegeven en pas de selectie toe met de het “trechtervormig” icoontje.

*** U heeft nu een overzicht van alle artikelen die zijn gekoppeld naar het nieuwe
9% BTW tarief ***
4. Open het dropdown menu
“groepswijziging prijzen”.

voor de tekst “Artikelonderhoud” en kies hier de optie

5. In het scherm “groepswijziging artikelprijzen” geeft u de gewenste criteria in om de
verkoopprijzen te verhogen.
Vul hier het volgende in:
Keuze: “Prijsniveau verhoging percentage”.
Prijsniveau: Kies hier het prijsniveau dat u wilt verhogen.
Percentage: Vul hier het gewenste percentage in waarmee u de verkoopprijs wilt
verhogen.

-

Afronding: Als de verkoopprijzen afgerond moeten worden vult u hier de waarde
0,05 in. Wenst u geen afronding laat hier dan 0,00 staan.

6. Als u er zeker van bent dat alles goed is ingevuld, kunt u met de knop “Bevestigen”
de prijswijziging doorzetten.
*** De prijzen van de artikelen zijn nu gewijzigd ***
U kunt nu alle wijzigingen doorsturen naar de kassa’s.

