Aanpassen
van de BTW

(Golf, kassa, baanmanagement)
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BTW wijzigingen in de software
Zoals u weet wordt per 1 oktober de BTW verhoogd naar 21%. In deze beschrijving vindt u de
verschillende mogelijkheden waarop deze wijziging in de software kan worden doorgevoerd.
Let op ! !
Maakt u gebruik van een extern boekhoudprogramma dan raden wij u aan met de leverancier te
overleggen alvorens u een keuze maakt.

1. Het wijzigen van de BTW in het golfpakket
U kunt de BTW verhoging op 2 manieren doorvoeren in het golfpakket. In dit hoofdstuk zullen we
beide mogelijkheden behandelen. Zorgt u ervoor dat er geen andere gebruikers gebruik maken van de
software wanneer u de wijzigingen gaat doorvoeren.

Mogelijkheid 1:
De eerste mogelijkheid is het aanpassen van het huidige BTW percentage. Ga hiervoor naar “Tabellen
-> BTW“ en zoek het hoge BTW tarief op.

Verander 19% in 21% en sla de veranderingen op. Vanaf nu worden de nieuwe facturen met het nieuwe
BTW percentage aangemaakt.

Mogelijkheid 2:
De tweede mogelijkheid is het aanmaken van een extra BTW percentage en deze aan de juiste artikelen
te koppelen. Zorg er ook voor dat dit percentage aan de juiste grootboeken wordt toegevoegd.
Ga hiervoor naar “Tabellen -> BTW“ en klik op “Toevoegen”.
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Voer de gegevens van het nieuwe BTW percentage in en sla de wijzigingen op.

Ga vervolgens naar “Tabellen -> Categorie verplichtingen” en verander bij de betreffende
verplichtingen de BTW percentages en sla de wijzigingen op.

Vanaf nu worden de nieuwe facturen met de nieuwe BTW aangemaakt.
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Ook moeten de omzetgroepen, die gebruik maken van het hoge BTW tarief, worden voorzien van het
nieuw aangemaakte percentage. Dit is noodzakelijk om de artikelen op het juiste grootboek te
plaatsen.
Ga voor de wijziging naar “Tabellen -> Omzetgroep”. Zoek nu de juiste omzetgroep op en ga naar het
tabblad “Grootboek”. Voeg aan de lijst het nieuwe BTW percentage toe en sla dit op.
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2. Het wijzigen van de BTW in de kassa
U kunt in de kassa module de BTW verhoging op 2 manieren doorvoeren. In dit hoofdstuk zullen we
beide mogelijkheden behandelen.
Let op !!
Het aanpassen van de BTW moet worden uitgevoerd in de Manager. Zorg ervoor dat er geen andere
gebruikers gebruik maken van de software.

Mogelijkheid 1:
De eerste mogelijkheid is het aanpassen van het huidige BTW percentage. Ga hiervoor naar “Tabellen
-> BTW tabel“ en zoek het hoge BTW op. Verander 19% in 21% en sla de wijzigingen op.

Vanaf nu wordt het nieuwe BTW tarief gebruikt.

Mogelijkheid 2:
De tweede mogelijkheid is het aanmaken van een extra BTW percentage en deze aan de juiste artikelen
te koppelen.
Ga hiervoor naar “Tabellen -> BTW tabel“ en klik op plusje. Voer de gegevens in en sla de wijzigingen
op.
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Ga vervolgens naar “Tabellen -> Artikelen” en verander de artikelen met het hoge BTW tarief, naar het
zojuist aangemaakte percentage, en sla dit op.
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3. Het wijzigen van de BTW in de baanmanagement module
U kunt in de Baanmanagement module de BTW verhoging op 2 manieren doorvoeren. In dit hoofdstuk
zullen we beide mogelijkheden behandelen.
Let op !!
Het aanpassen van de BTW moet worden uitgevoerd in de Manager. Zorg ervoor dat er geen andere
gebruikers gebruik maken van de software.

Mogelijkheid 1:
De eerste mogelijkheid is het aanpassen van het huidige BTW percentage. Ga hiervoor naar “Tabellen
-> BTW“ en zoek het hoge BTW tarief op. Verander 19% in 21% en sla de wijzigingen op.

Vanaf nu wordt het nieuwe BTW percentage gebruikt.

Mogelijkheid 2:
De tweede mogelijkheid is het aanmaken van een extra BTW percentage en deze aan de juiste artikelen
te koppelen.
Ga hiervoor naar “Tabellen -> BTW Tabel“ en klik op het plusje. Voer de gegevens in en sla de
wijzigingen op.
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Ga vervolgens naar “Tabellen -> Omzetgroepen” en verander hier het hoge BTW tarief naar het zojuist
aangemaakte percentage en sla dit op.

Vanaf nu wordt het nieuwe BTW percentage gebruikt.
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