Aanpassing BTW-tarief naar 9% per 01-01-2019
Let op!!! Gebruik deze handleiding alleen wanneer u geen gebruik maakt van een backoffice.
Zoals u weet zal per 1 januari 2019 een wijziging in het lage BTW-tarief plaatsvinden. Deze
zal namelijk van 6% naar 9% worden 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 kassa het nieuwe
BTW-tarief in te voeren.
Let op!!! Gebruik deze handleiding alleen wanneer u geen gebruik maakt van een backoffice.
Hieronder staat stap voor stap uitgelegd hoe dit in zijn werk gaat.
1.

Ga in het hoofdmenu van de kassa naar optie “5. Setup”

2.

Het systeem vraagt nu om een code, dit is “456”, of uw eigen code en druk op “OK”

3.

Ga nu naar optie “5. Bestanden”

4.

Selecteer nu optie “3. BTW Codes”

5.

U bent nu in het menu om de BTW code aan te passen. Selecteer hier links in het scherm het 6% BTW
tarief en verander rechts het percentage van 6 % in 9%. Druk vervolgens op de groene “OK” knop om de
wijziging op te slaan.

6.
7.

Druk rechtsonder op de knop “SLUITEN” om het scherm te verlaten.
Druk 2 x op de optie “0. Terug” om terug te keren naar het hoofdmenu van de kassa.
*** U heeft nu het 6% BTW tarief gewijzigd naar 9% BTW tarief ***

Wanneer u in verband met de BTW verhoging de verkoopprijzen wilt aanpassen, dient u de wijzigingen
handmatig door te voeren.

