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Checklist BTW - Verhoging 
Check Controlepunten 

  BTW-codes 

  

Bepaal welke BTW-codes met 6 % bestaan en welke er voor 9% moeten worden 
aangemaakt. 

  
Maak de BTW-codes aan.  
TIP : Gebruik F8 om de code te kopiëren.  

  

Moet de nieuwe BTW-code in een keer in alle stamgegevens worden aangepast?  
TIP : Gebruik daarvoor Document > BTW-codes vervangen 

  
Moeten er BTW-codes worden vernummerd?  
TIP : Gebruik de module ‘sleutelveld wijzigen’ 

    

  Stamgegevens 

  

Stamgegevens > Grootboek, tabblad Invoer. Breng in kaart hoeveel grootboekrekeningen er 
zijn gekoppeld aan de oude BTW-code en bepaal wanneer u deze corrigeert. 

  Controleer Instellingen > Administratie, Financieel l en ll 

  

Stamgegevens > Autocodering, tabblad algemeen. Breng in kaart hoeveel autocodes er zijn 
gekoppeld aan de oude BTW-code en bepaal wanneer u deze corrigeert. 

  

Stamgegevens > Artikelgroepen, tabblad Verkoopsplitsing. Meestal wordt dit gebruikt om 
omzet buitenland op een andere grootboekrekening te boeken dan omzet binnenland; in 
dat geval zal er hier geen BTW-code met 6% zijn ingevoerd en is hier geen aanpassing nodig. 
Mochten er op deze tab bij u wel BTW-codes met 6% staan, voeg dan handmatig een regel 
toe voor de nieuwe BTW-code met 9%.  
TIP : Deze worden niet aangepast door BTW-code vervangen. 

  

Stamgegevens > Debiteuren, tabblad financieel. Breng in kaart hoeveel debiteuren er zijn 
gekoppeld aan de oude BTW-code en bepaal wanneer u deze corrigeert. 

  

Stamgegevens > Crediteuren, tabblad financieel. Breng in kaart hoeveel crediteuren er zijn 
gekoppeld aan de oude BTW-code en bepaal wanneer u deze corrigeert. 

  

Stamgegevens > Artikelen, tabblad Verkoop en Inkoop. Breng in kaart hoeveel artikelen er 
zijn gekoppeld aan de oude BTW-code en bepaal wanneer u deze corrigeert. 

  

Controleer Invoersjablonen.  
TIP : Deze worden niet aangepast door ‘BTW-code vervangen’. 
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  Mutaties 

  

Controleer Verkoopfactuurregels. Breng in kaart welke facturen er 
gekoppeld zijn aan de oude BTW-code en bepaal wanneer u deze 
corrigeert. 

  

Controleer Verkooporderregels. Breng in kaart welke er zijn gekoppeld aan 
de oude BTW-code en bepaal wanneer u deze corrigeert. 

  

Controleer Offerteregels. Breng in kaart welke er zijn gekoppeld aan de 
oude BTW-code en bepaal wanneer u deze corrigeert. 

  

Controleer Inkooporderregels. Breng in kaart welke er zijn gekoppeld aan 
de oude BTW-code en bepaal wanneer u deze corrigeert. 

  

Controleer Inkoopfactuurregels. Breng in kaart welke er zijn gekoppeld aan 
de oude BTW-code en bepaal wanneer u deze corrigeert. 

 

Controleer lopende Dagboekregels. Breng in kaart welke er zijn gekoppeld 
aan de oude BTW-code en bepaal wanneer u deze corrigeert. 
TIP : Controleer dit in het Journaal door kolom BTW-code toe te voegen 
aan uw weergave. 

  

Controleer Maatwerk. Ga na of u maatwerk in uw licentie heeft zitten en 
bepaal of hier BTW-codes in gecorrigeerd moeten worden. Denk ook aan 
bijvoorbeeld Consolit of BrancheView modules. 

    

  Layouts 

  

Controleer welke layouts u gebruikt. Via Document > Stamgegevens 
Administratie > Taalcodes. 

  

Controleer de vaste teksten in uw layouts op oude BTW-codes en bepaal 
wanneer u deze corrigeert. 

  

Wordt er in uw layout gebruik gemaakt van een algemene uitdrukking? 
Dan is het verstandig dit te laten corrigeren door eServiceware. 

  

Worden BTW-codes gebruikt in condities? Bijvoorbeeld 'Onderdrukken als 
uitdrukking waar is'. Pas de uitdrukking dan aan. Wij adviseren dit te laten 
corrigeren door eServiceware. 

    

  Koppelingen 

  

Bekijk of uw AccountView omgeving is gekoppeld aan andere programma's 
en controleer of hier aanpassingen in gedaan dienen te worden. Wanneer 
dit moet worden aangepast in Scansys of in een importdefinitie is het 
verstandig om dit door eServiceware te laten doen. 

 


