LET OP: ZORG ERVOOR DAT ALLE BOEKINGEN UIT 2018 ZIJN DOORGEBOEKT.
Op 1 januari 2019 zal de lage BTW klasse van 6% naar 9% gaan. Hiervoor dienen er nieuwe rekeningen te
worden gemaakt. Een BTW rekening, een nieuwe Opbrengsten verkooprekening en Kostprijs Verkoop.

Het aanmaken van een nieuwe BTW rekening
Ga naar het rekeningschema via het tabblad “Aktie”.

Het rekeningenscherm wordt hiermee
geopend. Sorteer de rekeningen op
“Financiële categorie”.

Klik op > Passiva, daarna >BTW en sta
vervolgens op BTW Hoofdrekening.

Klik op “Voeg toe

Vul de juiste gegevens in:
Rekening type: BTW
Rek. nr: een uniek nummer
Omschrijving: 9% BTW Inkoop
Rapportgroep 1 rekening: BTW
Rapportgroep 2 rekening: Passiva

Klik daarna op het tabblad “BTW” en
vul de juiste gegevens in.
Percentage: 9
Toon deze BTW bij: Inkoop/retourzending

Klik vervolgens op “Opslaan”

Herhaal dezelfde handelingen voor het aanmaken van een 9% BTW , maar dan voor verkoop en creditnota’s.
Vul dus bij Omschrijving: 9% Verkoop BTW bij Omschrijving en Toon deze BTW bij: Verkoop/creditnota’s

Het omzetten of het aanmaken van de rekeningen Opbrengsten Verkoop 6% en Kostprijs 6%
Er kan een keus uit twee opties worden gemaakt. De eerste optie is het omzetten van de 6% rekening. De
tweede optie is het aanmaken van een nieuwe rekening.

Omzetten van de rekeningen Kostprijs verkopen 6% en Opbrengsten 6% naar Kostprijs verkopen 9% en Opbrengsten
9%

Ga in het rekeningschema opzoek naar de betreffende rekening.
Kosten -> #kostprijs verkopen -> *G 7010 000 Kostprijs verkopen 6%

Opbrengsten -> #verkopen -> * G 8010 000 Opbrengsten 6%

Verander de gegevens:

Bij de rekening *G7010 000
Kostprijs verkopen hoeft alleen
de Omschrijving te worden
aangepast

Bij de rekening *G8010 000 Opbrengsten
verkoop moet zowel de omschrijving als de
BTW-koppeling worden aangepast.

Aanmaken van de rekeningen Kostprijs verkopen 9% en Opbrengsten 9%

Er kan ook worden gekozen om twee nieuwe rekeningen aan te maken. Dit proces gaat ongeveer
hetzelfde als het aanmaken van de BTW-rekeningen.

Ga naar de rekeningen in het rekeningschema,
via het tabblad Aktie en zorg weer dat de
rekeningen op Financiële categorie staat. Zoek
de rekening Kostprijs verkopen 0% op in Kosten
-> #kostprijs verkopen -> *G 7000 000 Kostprijs
verkopen 0%
Klik vervolgens met de rechter muisknop en kies
voor “Voeg toe”. Er wordt dan een nieuwe
rekening aangemaakt.

Vul de volgende gegevens in: Rekeningnummer en Omschrijving. Klik vervolgens op de knop Opslaan.

Om de rekening Opbrengsten 9% aan te maken,
ga naar het rekeningschema, via het tabblad
Aktie en zorg weer dat de rekeningen op
Financiële categorie staat. Zoek de rekening
Opbrengsten -> #verkopen -> * G 8000 000
Opbrengsten 0% op
Klik vervolgens met de rechter muisknop en kies
voor “Voeg toe”. Er wordt dan een nieuwe
rekening aangemaakt.

Vul de volgende gegevens in: Rekeningnummer, Omschrijving en BTW koppeling. Klik vervolgens op
de knop Opslaan.

Aanpassen van de BTW koppeling.
In veel administraties is er een BTW-koppeling aanwezig. Met het aanpassen van deze BTWkoppeling, wordt de BTW automatisch aangepast. In onderstaand voorbeeld, wordt de BTWkoppeling van 6% naar 9% aangepast. Hierdoor zal automatisch de BTW bij alle artikelen met een
BTW van 6% aangepast worden naar 9% BTW.

Ga via het tabblad “Instellingen” naar Voorraadinformatie.

Klik in het scherm het Tabblad BTW
klassen aan en vervolgens de 6 % BTW
koppeling.

Verander de gegevens van 6% naar 9%.
De naam kan zo worden overschreven. Bij
de andere velden moeten de juiste
rekeningen worden opgezocht m.b.v. het
zoek-icoontje.
Hiernaast het voorbeeld van de
Voorheffing BTW. Deze wordt veranderd in
de eerder aangemaakte rekening: 9%
inkoop BTW

Verander zo alle velden. Behalve
Voorraadcontrole. Deze blijft hetzelfde.
Klik vervolgens op het
vinkje. Klik
daarna op Ok om het scherm te sluiten.

