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Inleiding

In het belastingplan 2019 heeft de overheid het 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 Winstore / IPOS moeten worden ingesteld. De verkoopprijzen van alle artikelen die nu in jouw
systeem staan geregistreerd, zijn namelijk berekend op basis van een btw-percentage van 6%.
Wanneer je het btw-percentage in Winstore / IPOS wijzigt, veranderen daarmee niet de verkoopprijzen. Dit
betekent dus dat de marge door de btw-verhoging bij gelijke verkoopprijzen lager zal uitvallen.
Deze handleiding is opgesteld om je te ondersteunen bij de doorvoering van het nieuwe btw-tarief in
Winstore / IPOS.
Let op: lees de instructies eerst volledig door voordat je de noodzakelijke stappen onderneemt!
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Aandachtspunten


Voeg in géén geval een nieuwe btw-code 9% toe aan de btw-tabel in je systeem, maar pas het
lage btw-tarief aan zoals hieronder beschreven.



Wijzig het lage btw-tarief vóór 01-01-19.



Aan alle artikelen die vóór de wijziging van het lage btw-percentage als verkocht staan
geregistreerd, zal na de btw-aanpassing nog steeds het btw-percentage van 6% zijn toegekend.



Artikelen die in jouw systeem als voorraad zijn geregistreerd, zullen op het moment van de
aanpassing van het lage btw-percentage een lagere marge krijgen.



Als na 1 januari de voorraadwaarde exclusief btw opgevraagd wordt met een peildatum van vóór 1
januari, dan zal de waarde lager weergegeven worden dan dat deze oorspronkelijk was, omdat met
9% btw wordt gerekend.



In het geval dat je werkt met een webshop, dan is het van belang dat je de webshop van de
wijziging op de hoogte stelt.
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btw aanpassing vóór 1 januari 2019

Aan de hand van onderstaand beschrijving kun je eenvoudig het lage btw-percentage in jouw
Winstore en IPOS informatiesysteem aanpassen. Deze aanpassing zal voor 1 januari uitgevoerd
moeten worden.


Ga in het Winstore menu naar Bestand > Stamgegevens > btw-gegevens. Het onderstaande
scherm wordt getoond:



Kies in het menu voor Nieuw. Het onderstaande scherm wordt getoond:



Kies 2 Nieuw btw% in dit tarief. Het volgende scherm wordt geopend:
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Voer bij land NLD Nederland in
Voer bij de Datum vanaf 01-01-2019 in
Voer bij btw% 9.00 in
Kies in het menu voor opslaan (diskette).

Het nieuwe btw percentage zal vanaf 01-01-2019 ingaan. Middels de datacommunicatie zal het nieuwe
percentage ook naar de Openstore kassa worden gestuurd.
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Bijlage 2: Verlate lage btw-aanpassing

Mocht je om wat voor reden dan ook verzuimd hebben om de btw-aanpassing tijdig door te voeren in
jouw hoofdsysteem, dat wil zeggen na 1 januari 2019, dan is het van belang dat je onderstaande
informatie aandachtig leest.
Indien het btw-percentage in het Winstore / IPOS hoofdsysteem pas na 1 januari is gewijzigd in 9%, dan
dient na het doorlopen van het stappenplan handmatig een export naar de kassa te worden verricht om
de wijziging op de kassa door te voeren. Dit doe je als volgt:



Ga op het hoofdsysteem naar menukeuze Verkopen > Kassa > Export naar kassa.
Klik op Export naar kassa starten.

Het nieuwe lage btw-percentage wordt hierdoor via Storecenter naar Openstore gestuurd. Na 1 uur kun je
Openstore vervolgens opstarten op je kassa(‘s).
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