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1 Inleiding 

In het belastingplan 2019 heeft de overheid het besluit opgenomen om met ingang van 1 januari 

2019 het algemene lage btw-tarief van 6% te verhogen naar 9%. Als gevolg van dit besluit zal het 

nieuwe tarief ook in Winstore / IPOS moeten worden ingesteld.  

 

Staat Winstore / IPOS bij ACA in de cloud dan hebben wij de onderstaande bewerking al voor je 

uitgevoerd. Je hoeft zelf niets meer te doen. 

 

Staat Winstore / IPOS op een lokale pc of server dan wordt hieronder beschreven wat je moet 

doen voor het aanpassen van het nieuwe BTW tarief. Deze handleiding is ook te vinden via onze 

Customer Service portal of onze website bij ‘Customer Service’. 

 

2 BTW-aanpassing van 6% naar 9% 

Met het programma “BTW-9procent” worden automatisch 2 bewerkingen uitgevoerd: 

 

1. Het lage BTW-tarief word gewijzigd van 6% naar 9% met de ingangsdatum van 01-01-

2019.  

NB: Heb je het tarief zelf al aangepast naar 9%, dan blijft dit ongewijzigd. 

2. De marge en de verkoopwaarde excl. BTW van alle artikelen met een laag BTW-tarief én 

met voorraad in 2019 worden herberekend. 

 

Wanneer je het btw-percentage in Winstore / IPOS wijzigt, veranderen daarmee niet de 

verkoopprijzen. Dit betekent dat de marge door de btw-verhoging bij gelijke verkoopprijzen lager 

zal uitvallen.  

 

3 Aanpassing opstarten 

Om de aanpassing van het lage BTW tarief automatisch uit te voeren klik je op de onderstaande 

link: 

https://download.aca.nl/aca/WinStore/BTW/WST-BTW-9procent.exe 

Windows vraagt nu wat de volgende actie moet zijn. Afhankelijk van de Windows versie wordt 

deze vraag op verschillende manieren weergegeven. Kies altijd voor Uitvoeren. Hieronder een 

schermafdruk van Windows 10.  

 

https://download.aca.nl/aca/WinStore/BTW/WST-BTW-9procent.exe
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Het programma gaat nu de in hoofdstuk 2 beschreven bewerking uitvoeren. Als de aanpassing 

klaar is wordt het onderstaande scherm getoond. Je mag dit met het kruisje rechtsboven 

wegklikken. 

 

De aanpassing is nu uitgevoerd. 

4 Controle wijziging lage BTW-tarief 

Je kunt controleren of het lage BTW-tarief is aangepast. Hiervoor ga je in de Winstore / IPOS 

menubalk naar Bestand > Stamgegevens > BTW-gegevens en kies je voor BTW laag. Het 

onderstaande scherm wordt getoond. Is er een regel toegevoegd zoals in dit voorbeeld, dan is de 

bewerking juist uitgevoerd.  

 

Na de communicatie met Openstore zal ook daar het lage BTW-tarief zijn aangepast. 


