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Wijziging laag btw-tarief van 6% naar 9% 

 

Het lage btw-tarief wijzigt op 1 januari 2019 van 6 % naar 9 %. Dit heeft impact op uw  

boekhouding en de verwerking van facturen in ENK Software. 

 

In geval er een boekhoudkoppeling actief is hangt het van de boekhoudsoftware af of er 

wel/geen aanpassing nodig is. 

 

Hieronder staat per boekhoudpakket beschreven welke aanpassing er eventueel  nodig is in 

de boekhoudsoftware en in ENK Software. 

 

Aanpassing in uw boekhoudsoftware 

Software Soort aanpassing 

 Accountview (offline) Nieuwe BTW code  

Afas Automatisch 

Asperion Nieuwe BTW code 

Cash Automatisch - grootboeknummer 

Exact Globe Nieuwe BTW code 

Exact Online Automatisch 

King Nieuwe BTW code 

Minox Nieuwe BTW code 

Muis Nieuw percentage 

Multiver Offline Nieuwe BTW code 

Multivers Online Nieuwe BTW code 

Snelstart Aanpassing d.m.v. update 

Twinfield Automatisch 

Toelichting soort aanpassing 

Soort aanpassing* Toelichting 

Aanpassing d.m.v. update Er is een update nodig van uw boekhoudsoftware welke 

u zelf moet (laten) uitvoeren  

Automatisch Er is een update nodig van uw boekhoudsoftware welke 

automatisch zal worden uitgevoerd  

Automatisch – 

grootboeknummer 

Er is een update nodig van uw boekhoudsoftware welke 

automatisch zal worden uitgevoerd mits u besluit een 

apart grootboeknummer aan te maken 

Nieuwe BTW code  U moet zelf een nieuwe BTW code toevoegen 

Nieuw percentage  U moet zelf een nieuw BTW percentage en datum 

toevoegen 

 

*Graag bij twijfel zelf contact opnemen met de leverancier van uw boekhoudsoftware.  
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Aanpassing in ENK Software 

 

In ENK Software moet u altijd een nieuwe BTW code aanmaken met daaraan gekoppeld het 

nieuwe lage BTW percentage.   

 

Het aanmaken van een nieuwe BTW code gaat als volgt. Ga via het Menu:  

 

Basisgegevens > Basistabellen administratie > BTWcodes 

 

Let op! Wijzig of verwijder nooit een bestaande BTW code. 

 

 

Na het aanmaken van de nieuwe BTW code maakt u in ENK de volgende aanpassingen: 

 

Soort aanpassing boekhoudsoftware Aanpassing nieuwe BTW code in ENK  

Aanpassing d.m.v. update Koppel de bestaande BTW code aan de nieuw BTW 

code 

Automatisch Koppel de bestaande BTW code aan de nieuwe 

BTW code 

Automatisch - grootboeknummer Koppel het juiste grootboeknummer aan de nieuwe 

BTW code. Informeer of er niet eventueel een 

nieuw grootboeknummer is! 

Nieuwe BTW code  Vul de nieuwe BTW code van uw 

boekhoudsoftware bij de nieuwe BTW code in 

 

Bij Multivers moet de BTW code in ENK gelijk zijn. 

Nieuw percentage Koppel de bestaande BTW code aan de nieuwe 

BTW code 

 

 

Voorbeeld van scherm uit ENK Software waar de nieuwe BTW codes zijn gekoppeld  

 

 
 

 
 


