Handleiding: ‘Btw-percentage aanpassen
per 1 januari 2019’

Btw-percentage aanpassen per 1 januari 2019
Inhoudsopgave
Algemene informatie King ........................................................................................................................... 1
Informatie Rijksoverheid .......................................................................................................................... 2
Voor- en nadelen van de beide methodes .................................................................................................. 2
Testen btw-wijzigingen ............................................................................................................................... 3
Instellingen bij het testen ......................................................................................................................... 3
Stappenplan btw wijzigen, methode 1 ........................................................................................................ 3
In King aanpassen.................................................................................................................................... 3
Webwinkel ................................................................................................................................................ 4
KingWMS .................................................................................................................................................. 5
Stappenplan btw wijzigen, methode 2 ........................................................................................................ 5
In King aanpassen.................................................................................................................................... 5
Webwinkel ................................................................................................................................................ 6
KingWMS .................................................................................................................................................. 6
Extra aandachtspunten ............................................................................................................................... 7
Extra aandachtspunten voor gebruikers van Uren / Projecten ............................................................... 7
Toelichting btw inrichting en berekeningen in King: ............................................................................... 7

Algemene informatie King
Per 1 januari 2019 wordt het lage btw-percentage van 6% verhoogd naar 9%.
In King voor Windows kun je deze wijziging op 2 manieren implementeren.
Methode 1: Het bestaande lage btw-tarief aanpassen naar 9%.
Voor het 6% btw-tarief wordt een nieuwe btw-code aangemaakt.
Methode 2: Een nieuwe btw-code aanmaken voor het 9% btw-tarief.
De huidige 6% btw-code blijft bestaan.



Voor beide methodes adviseren we je om voor de nieuwe btw-percentages nieuwe grootboekrekeningen aan te
maken. Zo kun je het verschil tussen de 6% en 9% goed in je financiële administratie inzichtelijk maken.
Beide methoden zijn toepasbaar op alle King-versies.

Advies: Lees het volledige document door en in het bijzonder de ‘Extra aandachtspunten’ vanaf pag.6
voordat je de btw-wijzigingen implementeert in je administratie(s).
We raden je dringend aan om meteen voor én meteen na de btw-implementatie een goede backup
van je administratie(s) te maken. Indien nodig kan deze backup teruggezet worden.

King Business Software

Informatie Rijksoverheid






“Betalingen in 2018 tegen 6%-tarief
Het kabinet vindt dat ondernemers al genoeg administratieve lasten hebben. Vindt een prestatie in 2019 plaats,
maar is de betaling in 2018 voldaan? Dan geldt hiervoor het 6%-tarief. Denk hierbij bijvoorbeeld aan concert- of
seizoenkaarten die in 2018 worden betaald, terwijl de evenementen pas in 2019 plaatsvinden. Pas voor
betalingen vanaf 1 januari 2019 geldt het 9%-tarief.”
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/belastingen-voor-ondernemers/verhoging-lage-btw-tarief.
“Geen naheffing bij verhoging btw-tarief
Het kabinet wil ondernemers niet belasten met extra administratieve lasten bij de aangekondigde verhoging
van het verlaagde btw-tarief van 6 naar 9 procent. Daarom zal de Belastingdienst niet gaan naheffen op in 2018
betaalde prestaties die pas in 2019 gaan plaatsvinden.”
Bron: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/06/08/geen-naheffing-bij-verhoging-btw-tarief
Volgens het “Behandelschema pakket belastingplan 2019" zal er op 15 november 2019 stemming plaats vinden
inzake de definitieve verhoging van het lage btw-tarief.
Bron: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D40409&did=2018D40409

Voor- en nadelen van de beide methodes
Kies op basis van onderstaande voor- en nadelen de juiste methode voor jouw situatie:
Methode 1
Methode 2
*
Redelijk
snel
te
implementeren
*
Zorgt na implementatie voor een beter te
Voordelen

controleren en meer overzichtelijke administratie

* Kopie orders vanuit de Factuurhistorie zijn
direct voorzien van het nieuwe percentage

* Het achteraf maken van boekingen in periodes
met een ander percentage blijft eenvoudig
* Je kunt creditnota's en kopie orders maken
vanuit de factuurhistorie zonder meldingen over
een ander btw-percentage

Nadelen

* Je krijgt bij het overnemen van kopieorders of
* De implementatie kost veel tijd
creditorders vanuit de factuurhistorie de melding
dat het btw-percentage is gewijzigd.
* In kopieorders die je vanaf 1 januari 2019 maakt
* In de gekopieerde Creditorders moet je regel
op basis van een order die voor die datum is
voor regel de btw met de hand aanpassen.
aangemaakt, moet je regel voor regel de btw met
de hand aanpassen.
* Offertes die in 2019 worden gerealiseerd zal
een extra btw-code met het nieuwe btw-tarief
moeten worden aangemaakt.
Vóór 31 december 2018 moeten bij alle offertes
betreffende 2019 handmatig de juiste btw-code
worden geselecteerd. Nà 1 januari 2019 heb je
dan 2 btw-codes met het nieuwe btw-tarief wat
verwarring kan opleveren.
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Testen btw-wijzigingen
Om de btw-wijzigingen eerst uitgebreid te testen, kun je het beste een kopie van je administratie maken.
Je kunt in deze test-administratie ook factureren, zonder dat dit de normale administratie zal
beïnvloeden.
Let op: In de Test administratie zullen de afdrukken/verzendingen van offertes, orderbevestigingen,
pakbonnen en facturen identiek zijn aan je normale uitdraaien/prints. De normale
printerinstellingen worden ook in de Test-administratie aangestuurd.




Om een Test-administratie te maken meldt je in King aan zonder een administratie te kiezen.
Vervolgens kopieer je de administratie naar een Test-administratie via: Algemeen > Administratie >
Administratie kopiëren.
Hierin pas je de btw-percentages aan zoals in onderstaand Stappenplan is aangegeven en test je één
en ander voordat je per 1 januari 2019 jouw administratie wijzigt.

Instellingen bij het testen
o

o

o

Indien je Verkoopfacturen (ook) verstuurt via email: in de Test-administratie zet je de E-mail
mogelijkheid uit bij: Organisatie > Bedrijfsgegevens > tab ‘Email-server’
Verwijder de gegevens bij de ‘Naam Email-server’.
Je krijgt bij het testen met het verwerken/afdrukken van Test-facturen wel de foutmelding dat de
facturen niet zijn verzonden, maar dit is niet van belang voor de Test.
In de Test-administratie kun je onderstaande onderdelen nrs. 2 + 3 in het ‘Stappenplan methode 1 en
2 ‘ niet uitvoeren. Deze stappen zijn alleen van toepassing als je een Webwinkel of King Mobile
gebruikt en kunnen alleen in de normale administratie worden uitgevoerd per 1 januari 2019.
Als je een Webwinkel hebt, dan wil je niet dat gegevens uit deze Test-administratie met de Webwinkel
worden gesynchroniseerd. Zet daarom in de Test-administratie de Webwinkel uit bij: Verkopen >
Webwinkel > Vaste gegevens -> Verwijderen.

Stappenplan btw wijzigen, methode 1
De bestaande lage btw-tarieven worden aangepast naar 9%, en voor de 6% btw-tarieven worden nieuwe
btw-codes aangemaakt.

In King aanpassen
Stap 1 Ga naar menupunt STAMGEGEVENS > GROOTBOEKREKENINGEN en klik op de knop Toevoegen
om nieuwe grootboekrekeningen aan te maken voor de nieuwe btw-percentages:
‘Af te dragen btw laag 9%’ en ‘Te verrekenen btw laag 9%’.
Bijv. 1505 ‘af te dragen btw, laag 9%
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Stap 2 Ga naar: menupunt STAMGEGEVENS > BTW-CODES en kies de btw-codes met het oude
percentage van 6% en klik op de knop Wijzigen.
Bijv. btw-code 002 = 6%, Grootboekrekening 1502
 Wijzig het percentage in 9%.
 Geef de zojuist aangemaakte nieuwe grootboekrekeningen in voor de btw van 9%
 Herhaal dit voor alle btw-codes van 6%.
Oude situatie

Nieuwe situatie

De ‘oude’ grootboekrekeningen gebruik je in stap 3 voor de nieuwe btw-codes 6%.
Stap 3 Geef bij: STAMGEGEVENS > BTW-CODES, via de knop Toevoegen, nieuwe btw-codes aan voor
‘Af te dragen btw laag 6%’ en voor ‘Te verrekenen btw laag 6%’.
Geef hier de ‘oude’ grootboekrekeningen in die je in de vorige stap hebt genoteerd (bijv. 1502)

Webwinkel
Let op: als je je website niet tijdig synchroniseert, hanteert de website na 1 januari nog het
oude btw-percentage.
>

SOAP-koppeling: indien je beschikt over een webwinkel die werkt via de SOAP-koppeling
(bijvoorbeeld een webwinkel van Bizzview), dan dien je na het aanpassen in King de
synchronisatie uit te voeren.
Afhankelijk van de webwinkel hoef je alleen het nieuwe percentage te synchroniseren of tevens
ook de artikelen.
- Om het btw-percentage èn alle artikelen opnieuw aan de webwinkel aan te bieden, ga je naar
het menupunt: Verkopen > Webwinkel > Wachtrij Synchronisatie. In het venster dat je dan te
zien krijgt, klik je op de knop Toevoegen.
- Je krijgt dan het venster waar je gegevens kunt toevoegen aan de eerstvolgende
synchronisatie met de webwinkel. Kies in dit venster voor de knop Alles bij de rubriek btwcodes. Indien de verkoopprijzen inclusief btw op de website staan, moet je ook alle artikelen
opnieuw aanbieden.
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>

Geen SOAP-koppeling: als je een webwinkel hebt maar geen gebruik maakt van de SOAPkoppeling, dan dien je contact op te nemen met de maker van de website om na te vragen hoe de
synchronisatie verloopt en welke gegevens gesynchroniseerd moeten worden.

KingWMS
Indien je beschikt over KingWMS en in de handscanners ‘Verkoopprijs_incl._btw’ gebruikt, dan dien je
na het aanpassen van de btw in King de gegevens in KingWMSLink opnieuw in te lezen en de
handscanners te synchroniseren.

Stappenplan btw wijzigen, methode 2
Er worden nieuwe btw-codes aangemaakt voor de 9% btw-tarieven, en de huidige 6% btw-codes blijven
bestaan.
Let op: Wees voorzichtig met het wijzigen als je gebruik maakt van verschillende btw-percentages.

In King aanpassen
Stap 1 Ga naar STAMGEGEVENS > GROOTBOEKREKENINGEN en klik op de knop Toevoegen om
nieuwe grootboekrekeningen aan te maken voor de nieuwe btw-percentages:
‘Af te dragen btw laag 9%’ en ‘Te verrekenen btw laag 9%’
Bijv. Toevoegen ‘1505. Af te dragen BTW laag 9%’

Stap 2 Ga naar STAMGEGEVENS > BTW-CODES, klik op de knop Toevoegen en maak nieuwe
btw-codes aan voor ‘Af te dragen btw laag 9%’ en voor ‘Te verrekenen btw laag 9%’
Geef hier de zojuist aangemaakte grootboekrekeningen in.
Bijv. een nieuwe BTW-code ‘005 = 9% . Grootboekrekening 1505’
 Geef de zojuist aangemaakte nieuwe grootboekrekeningen in voor de btw van 9%
 Herhaal dit voor alle benodigde btw-codes van 9%.
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Stap 3 Pas overal de btw-codes aan, voor zover van toepassing in je administratie.
Zie o.a. bij:
o Stamgegevens/Grootboekrekeningen.
o Stamgegevens/Tarieven en: Stamgegevens/Tarieven >Vaste gegevens tarieven.
o Debiteuren/Debiteuren >Onderhoud en: Debiteuren/Vaste gegevens debiteuren.
o Crediteuren/Crediteuren >Onderhoud en: Crediteuren/Vaste gegevens crediteuren.
o Artikelen/Artikelen >Onderhoud en: Artikelen/Vaste gegevens artikelen.
o Verkopen/Contributie orders/Contributie codes.
o Verkopen/Offertes/Offerteversies
o Bij Openstaande offertes dient de btw-code per regel aangepast te worden.
o Verkopen/Abonnementen/Abonnementen
o Projecten/Projecten, Projecten/Projecttermijnen, Projecten/Factuurvoorstellen.
o en: Projecten/Vaste gegevens projecten.
o Bij Openstaande orders dient de btw-code per regel aangepast te worden.
o Bij alle kopieorders en creditnota’s die je maakt via de Factuurhistorie vanaf 1 januari 2019 op
basis van een order van vóór die datum, dient de btw-code per regel aangepast te worden.

Webwinkel
Let op: als je je website niet tijdig synchroniseert, hanteert de website na 1 januari nog het
oude btw-percentage.
>

>

SOAP-koppeling: indien je beschikt over een webwinkel die werkt via de SOAP-koppeling
(bijvoorbeeld een webwinkel van Bizzview), dan dien je na het aanpassen in King de
synchronisatie uit te voeren.
Afhankelijk van de webwinkel hoef je alleen het nieuwe percentage te synchroniseren of tevens
ook de artikelen.
- Om het btw-percentage èn alle artikelen opnieuw aan de webwinkel aan te bieden, ga je naar
het menupunt: Verkopen > Webwinkel > Wachtrij Synchronisatie. In het venster dat je dan te
zien krijgt, klik je op de knop Toevoegen.
- Je krijgt dan het venster waar je gegevens kunt toevoegen aan de eerstvolgende
synchronisatie met de webwinkel.
Kies in dit venster voor de knop Alles bij de rubriek ‘btw-codes’. Indien de verkoopprijzen
inclusief btw op de website staan, moet je ook alle artikelen opnieuw aanbieden.
Geen SOAP-koppeling: als je een webwinkel hebt maar geen gebruik maakt van de SOAPkoppeling, dan dien je contact op te nemen met de maker van de website om na te vragen hoe de
synchronisatie verloopt en welke gegevens gesynchroniseerd moeten worden.

KingWMS
Indien je beschikt over KingWMS en in de handscanners ‘Verkoopprijs_incl._btw’ gebruikt, dan dien je na
het aanpassen van de btw in King de gegevens in KingWMSLink opnieuw in te lezen en de handscanners
te synchroniseren.
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Extra aandachtspunten





Zorg ervoor dat alle facturen die nog met 6% btw afgedrukt moeten worden vòòr 1 januari 2019 zijn
verwerkt. Dit is met name van belang als je factureert aan particulieren.
Naast je administratie(s) moet je ook alle overzichten/layouts, waarop je ‘handmatig’ het btwpercentage of –bedrag hebt vermeldt, aanpassen.
Indien je werkt met Prijsafspraken bij Artikelen, kan de afgesproken Verkoopprijs of de Brutomarge
binnen deze afspraken wijzigen. Deze moeten ook nog gecontroleerd en naar wens aangepast
worden.
Artikelen en Tarieven
De btw kan per artikel of per tarief anders zijn ingesteld in de administratie, het is dus geen algemene
instelling voor alle artikelen of alle tarieven.
- Indien de verkoopprijzen staan ingesteld op ‘exclusief btw’:
In deze situatie wordt bij de aanpassing van het btw% van 6% naar 9% de verkoopprijs inclusief
btw opnieuw berekend o.b.v. de verkoopprijs exclusief btw (dus de bruto winstmarge blijft gelijk).
- Indien de verkoopprijzen staan ingesteld op ‘inclusief btw’:
In deze situatie wordt bij de aanpassing van het btw% van 6% naar 9% de verkoopprijs exclusief
btw opnieuw berekend o.b.v. de verkoopprijs inclusief btw (dus de bruto winstmarge wordt
lager!).

Extra aandachtspunten voor gebruikers van Uren / Projecten
Tip: Handel alle factuurvoorstellen voor projectmutaties t/m 31 december 2018 zo snel mogelijk af.
Regie-projecten
 Welke btw-code wordt gebruikt
Bij het toevoegen van een projectmutatieregel aan een factuurvoorstel wordt de btw-code
gebruikt die op dat moment aan het tarief of artikel is gekoppeld, tenzij het 0% betreft.
 Welk btw-percentage wordt gebruikt
Op het moment van factureren wordt het btw-percentage gebruikt van de btw-code die in het
factuurvoorstel is opgenomen.
Termijn-projecten
 Welke btw-code wordt gebruikt
De btw-code die is vastgelegd bij de termijn wordt gebruikt. Bij een nieuwe termijn wordt default
de btw-code van het project gebruikt.
 Welk btw-percentage wordt gebruikt
Op het moment van factureren wordt het btw-percentage gebruikt van de btw-code die in het
factuurvoorstel is opgenomen.

Toelichting btw inrichting en berekeningen in King:
Uitgangspunten:
 Van de belastingdienst mag de omzet van zowel 6%-btw als 9%-btw worden opgegeven in
rubriek 1b en voor de kosten/inkopen voor beide percentages in rubriek 5b.
 Voor de nieuwe btw-percentages zijn er aparte grootboekrekeningen aangemaakt
Let op: Het kan dus voorkomen dat er in dezelfde boekingsperiode van zowel rubriek 1b alsook van
rubriek 5b beide btw-percentages staan.
Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in de volgende vensters en/of afdrukken:
o Btw-code gegevens
o Afdrukken omzetoverzicht naar btw-rekening
o Afdrukken analyse aangifte omzetbelasting
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