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1 Inleiding 

In het belastingplan 2019 heeft de overheid het voorgenomen besluit opgenomen om per 1 

januari 2019 het algemene btw-tarief van 6% te verhogen naar 9%.  

 

Vanaf 1 januari 2019 dient daardoor 9% btw te worden afgedragen. Als gevolg van dit besluit zal 

het nieuwe tarief ook in jouw backoffice informatiesysteem moeten worden ingesteld. De 

verkoopprijzen van alle artikelen die nu in uw systeem staan geregistreerd, zijn namelijk 

berekend op basis van een btw-percentage van 6%. Wanneer je het btw-percentage in jouw 

systeem wijzigt, veranderen daarmee niet de verkoopprijzen. Dit betekent dus dat je marge door 

de btw-verhoging bij ongewijzigde omstandigheden lager zal uitvallen.  

 

De juiste werkwijze om te zorgen dat de marge per 1 januari niet naar beneden gaat, is om de 

huidige orders in het systeem in te voeren met een iets hogere marge. Op het moment dat de 

goederen begin volgend jaar binnen komen en de btw is aangepast bij Omzetregistratie, dan 

heeft de marge de normale waarde. 

Deze handleiding is opgesteld om je te ondersteunen bij de doorvoering van het nieuwe btw-

tarief in Classic. Dit document bevat een aantal belangrijke aandachtspunten en een 

stappenplan, plus een instructie voor eventuele controle van de datacom Storecenter (zie 

paragraaf 1.2 voor meer informatie). 

 

Let op: lees de instructies eerst volledig door voordat u de noodzakelijke stappen 

onderneemt! 

1.1 Aandachtspunten 

 Alle artikelen die in het pakket als verkoop zijn geregistreerd, behouden hun btw percentage 

zoals dit was tijdens het verwerken van de verkopen. 

 

 De aanwezige voorraad in het systeem zal wel in marge worden verlaagd door de btw 

verhoging.  

 

 Alle verkopen geregistreerd tot de wijziging van de btw bij omzetregistratie zullen behouden 

blijven met een btw percentage van 6 %. 

 

 Verkochte artikelen voor 31 december, die retour worden gebracht na 1 januari, daarvan zal 

de btw worden herrekend naar 9% omdat deze artikelen weer op voorraad komen.  

 

 Alle gecorrigeerde artikelen behouden hun originele btw percentage. Een inventarisatie 

verschil zal bij verkoop met het nieuwe btw percentage worden verwerkt. 

 

 Na de aanpassing op, wordt op het financieel verslag bij de omzetrapportage 9% afgedrukt, 

maar de berekening tot en met 31 december 2018 is 6%. 
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1.2 Handelingen op een rijtje 

 Voer op 31 december 2018 aan het einde van de dag, na de dagafsluiting op de kassa, 

communicatie uit met alle Openstore kassa’s. Controleer of alle omzet binnen is. 

 

 Verwerk vervolgens alle transacties met betrekking tot verkopen en voorraadcorrecties. 

Denk ook aan de ordermodule en de signaallijst verkopen! 

 

 Pas, wanneer van alle filialen de omzet binnen is, het btw percentage aan in 

Omzetregistratie*. Voer opnieuw communicatie uit zodat vervolgens in de datacom - 

procedure 's nachts StoreCenter en de Openstore kassa’s worden bijgewerkt. Voor 

controle datacommunicatie hoofdstuk 2 uit dit document. 

 

 Orders ingevoerd voor verkoop vanaf 1 januari 2019, met het nieuwe btw percentage, 

iets hoger calculeren.  

 

 Vul de Ordermodule na 1 januari 2019 weer met nieuwe gegevens. 

 

* Ga vanuit het hoofdmenu naar Omzetregistratie. Kies onder het blok Definiëren voor keuze 21, 

btw percentage. Druk op F5. Kies het btw percentage waar nu 6% bij staat (waarschijnlijk 2). 

Wijzig deze naar 9%. 
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2 Controle datacom Storecenter 

In sommige gevallen kan het handig zijn te weten hoe de communicatie tussen je Classic 

backoffice applicatie en Storecenter web verloopt. Wanneer er bijvoorbeeld een afprijzing is 

gepland, is het wel van belang dat deze op de juiste moment op de kassa bekend is. Ook 

bijvoorbeeld met de komende btw wijziging wil je zeker weten dat vanaf 1 januari 2019 de 

gegevens bekend zijn in Storecenter en Openstore. 

2.1 Stappen 

 Start Storecenter web via de Internet browser. 

 Voor klanten in de ACA Cloud is dat via het volgende adres: 

https://<klantnummer>.aca.nl/storecenter 

Vb: https://k000000.aca.nl/storecenter 

 Voor klanten die de Storecenter lokaal hebben draaien, kunnen zij Storecenter starten via 

de snelkoppeling op buroblad of in Startmenu. 

 Kies voor Nederlands. 

 Log in met de bekende gebruikersnaam en wachtwoord. 

 Kies in het linker menu voor Datacommunicatie en vervolgens Datacom Status.  

 Het volgende scherm verschijnt: 

 
 

Wanneer er datacom plaats vindt tussen de backoffice applicatie en Storecenter wordt het 

Sessienummer met 1 nummer opgehoogd. Belangrijk in dit overzicht zijn de twee data 

daaronder. 

  

Centraal systeem mutaties: Datum en tijd waarop de mutaties uit Classic zijn klaargezet. 

Verwerking in Storecenter: Datum en tijd waarop mutaties uit Classic in Storecenter zijn 

verwerkt. Deze verwerking loopt automatische elke 7 minuten. 

 

Datacommunicatie uit de backoffice applicatie vindt elke nacht plaats. De datum die in 

bovenstaande overzichten worden getoond mogen niet ouder zijn dan maximaal 1 dag. Is dit 

toch het geval neem in dat geval contact op met ACA afdeling Customer service. 

 

Wanneer in de kolom versie, in één of meerdere regels een rood versie nummer wordt 

getoond, dan betekent dit dat de kassa niet beschikt over de laatste versie van Openstore. De 

kassa kan worden bijgewerkt middels de AutoUpdate functie op de kassa. 

https://k000000.aca.nl/storecenter

