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Inleiding 
 
Op 01-01-2019 zal in Nederland het lage Btw-tarief verhoogd worden van 6% naar 9%. Dit heeft 
gevolgen voor het berekenen van de prijzen en tarieven in Unit4 Multivers en Unit4 Multivers Accounting. 
 
Om deze overgang voor onze gebruikers zo eenvoudig mogelijk te maken komt 13 december een nieuwe 
release beschikbaar: Unit4 Multivers 10.10. De API is aangepast. Als u werkt met de UBC gelden een 
paar andere voorwaarden. 
In dit document is hiervoor kort de werkwijze opgenomen. 
 
Maar als u niet op deze versie overgaat zult u voor de overgang een aantal stappen moeten nemen om 
met het nieuwe Btw-tarief te kunnen werken. 
Ook dit staat hier kort beschreven. 
 
Het Unit4 Multivers-team 



  Unit4 Multivers (Accounting)  

 

De Btw-verhoging per 01-01-2019 Unit4 Multivers (Accounting) Pagina 1 van 7 

1 Het aanpassen van de Btw-tarieven in Unit4 
Multivers versie 10.10 

1.1 Algemene informatie 
 
Er komt 13 december een upgrade voor Unit4 Multivers (Accounting) en voor de API. 
Ook de Management Monitor en Multivers Web worden aangepast. 
Voor de API komt 13 december versie 1.10 beschikbaar. Vanaf 31-05-2019 worden alleen nog de 
versies API 1.9.x en hoger ondersteund en vervalt de ondersteuning voor de API-versie 1.8.x. 
 
Half november is er een pre-release van de nieuwe versies voor de OEM-partners en de partners met 
UBC-koppelingen. 
 

1.2 De werkwijze in Unit4 Multivers (alle pakketversies) 
 
Met het programma: 'Onderhoud | Btw | Btw-tarieven' voert u de ingangsdatum van de verhoging en het 
nieuwe percentage (9%) in. 
Nu worden alle boekingen in de boekingsprogramma's tot die datum volgens het oude tarief berekend. 
Vanaf 1 januari wordt automatisch het nieuwe tarief berekend. 
 

Let op! 
Deze wijzigingen zijn zichtbaar vanaf de ingangsdatum. Hebt u al voor de ingangsdatum een opdracht  
of een offerte geboekt, dan zal na het verwerken van de opdracht het nieuwe percentage gelden.  
 

 
 

• Zie hieronder het aanpassen van de artikelprijzen voor artikelen (beschikbaar in Unit4 Multivers 
Large en Xtra Large, met 'Voorraad en Bestelregistratie' en 'Samengestelde artikelen'). 

• Werkt u met Unit4 Multivers Medium of Multivers Web Medium, wordt het percentage van 6% dat u 
bij de artikelen hebt vastgelegd, op 1 januari automatisch verhoogd naar 9%. De aanpassing heeft 
geen effect op de vastgelegde prijzen excl. btw.  
 
Let op 
Als u Unit4 Multivers Medium of Unit4 Multivers Web Medium gebruikt, kan het zijn dat u zelf 
artikelprijzen 'Inclusief btw' hebt vastgelegd. Dan moet u zelf deze prijzen opnieuw bepalen op of na 
de ingangsdatum. 
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1.2.1 Aanpassen artikelprijzen voor het nieuwe Btw-tarief in Unit4 Multivers Large en 
Xtra Large 

Op of na 1 januari moet u de prijzen van uw artikelen aanpassen. De waarde van uw voorraad wijzigt 
uiteraard niet. 
U wijzigt de prijzen met 'Taken | Voorraadbeheer | Wijzigen artikelprijzen'. 

1.2.2 De mogelijkheden in Unit4 Multivers Web 

Met de nieuwe release van 13 december kunt u de Btw-tarieven zelf onderhouden. Spreek met uw 
accountant af wie dit zal gaan doen. Uzelf of de accountant! 
 

1.2.3 Gebruikers die de UBC gebruiken voor koppelingen: 

• Het is verstandig om te wachten met de aanpassing van het Btw-tarief in Multivers, totdat alle 
boekingen volgens het oude tarief ingevoerd zijn omdat de systeemdatum het Btw-percentage 
bepaalt. 

• Na 01-01-2019 zal het nieuwe percentage automatisch worden gebruikt nadat deze is aangemaakt. 
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2 Het aanpassen van de Btw-tarieven zonder upgrade 
naar versie 10.10 

Dit is alleen van toepassing bij offline installaties. 

2.1 De werkwijze in Unit4 Multivers (alle pakketversies) 
 
Als u niet overgaat op de nieuwe versie, moet u de volgende stappen uitvoeren.  
 
A. Wijzig het percentage van uw bestaande Btw-code voor het lage tarief naar 9%. In dat geval moet u 

een nieuwe Btw-code aanmaken met het oude percentage (6%) voor eventuele 
(correctie)boekingen onder het oude tarief. Het aanmaken van Btw-codes kunt u doen onder 
('Onderhoud | Algemene gegevens | Bedrijfsgegevens'). Het enige is dat bij historische mutaties 
met btw-code laag ook 9% wordt getoond. 
 

B. Of u kunt voor een nieuwe Btw-code met het nieuwe lage tarief aanmaken.  
 
Indien u kiest voor optie B dient u : 

o de nieuwe btw-code in te vullen bij de betreffende Btw-scenario's (Aankoop binnenland 
en Verkoop binnenland). 

o de nieuwe Btw-code (op of na 01-01-2019) aan de artikelen met het lage Btw-tarief te 
koppelen. 

o Optioneel kunt u ook nieuwe grootboekrekeningen aanmaken voor de btw (in- en 
verkoop) en via de 'Relatiecodes' ('Onderhoud | Relatiecodes') aan de nieuwe code 
koppelen. Dit is niet noodzakelijk, u kunt de oude grootboekrekeningen blijven 
gebruiken.  

 
C. De prijzen van de artikelen moeten aangepast worden. 

Voor gebruikers van Unit4 Multivers Medium en Unit4 Multivers Web Medium geldt ook dat zij de 
'inclusief-prijzen' voor het nieuwe lage Btw-tarief moeten aanpassen. 
Gebruikers van de pakketversies 'Large' en 'Xtra Large' kunnen gebruik maken van de wizard 
'Wijzigen artikelprijzen'. 

 
D. Als u Btw-codes bij grootboekrekeningen, uursoorten en projecten hebt, moet ook dit worden 

aangepast.  
 

2.1.1 Gebruikers die de UBC gebruiken voor koppelingen: 

• Het is verstandig om te wachten met de aanpassing van het Btw-tarief, totdat alle boekingen 
volgens het oude tarief ingevoerd zijn. 

• Verder blijft de werking ongewijzigd. 
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3 Aanpassingen in Unit4 Multivers Accounting 
Voor Unit4 Multivers Accounting geldt vrijwel dezelfde procedure als voor de administraties in Unit4 
Multivers. Maar u kunt gebruik maken van standaardadministraties. 
Hieronder staan de procedures. 
 

3.1 Gebruik maken van de mogelijkheden in versie 10.10 
 
Met gebruik van standaardadministraties 
Als u overgaat naar deze versie richt u deze in volgens de procedure uit hoofdstuk 1. 
Daarna moet u de cliëntadministraties herinrichten op de gebruikelijke manier. 
 
Zonder gebruik van standaardadministraties 
Volg dan de procedure uit hoofdstuk 1 voor alle administraties. 
 

3.2 Geen gebruik maken van de upgrade naar versie 10.10 
 
Dit is alleen van toepassing bij offline installaties. 
 
Met gebruik van standaardadministraties 
Gebruik hiervoor de procedure in hoofdstuk 2 en gebruik dan het herinrichten voor uw 
cliëntadministraties. 
 
Zonder gebruik van standaardadministraties 
Volg dan de procedure uit hoofdstuk 2 voor alle administraties. 
 
Let ook op de gevolgen voor uw cliënten die met UBC of de API werken (zie paragraaf 2.1.1 en 
hoofdstuk 4). 
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4 Gevolgen voor OEM-partners die werken met de API 
 
Zie voor de gevolgen voor het werken met de UBC paragraaf 1.2.3 en 2.1.1. 
Dit schema geldt voor de offline-versies van Unit4 Multivers  
 

API-versie 
*) 

Multivers 
versie 

 

Huidige 
1.8.x 

10.8.x De verwerking van (financiële) transacties blijft ongewijzigd voor de 
koppeling. U moet zelf een nieuwe Btw-code voor de 9% aanmaken en zelf 
rekening houden met de boekingsdatum tijdens het boeken (de juiste code) 
gebruiken. Unit4 Multivers kent de ingangsdatum voor de Btw-verhoging 
niet. 
 

Huidige 
1.8.x 

10.9.x De verwerking van (financiële) transacties blijft ongewijzigd voor de 
koppeling. U moet zelf een nieuwe Btw-code voor de 9% aanmaken en zelf 
rekening houden met de boekingsdatum tijdens het boeken (de juiste code) 
gebruiken. Unit4 Multivers kent de ingangsdatum voor de Btw-verhoging 
niet. 
 

Huidige 
1.8.x 

10.10.0 Het wijzigen van de Btw-percentages via de API wordt in deze combinatie 
niet langer ondersteund. In deze versie van Unit4 Multivers zijn meer Btw-
codes mogelijk dan 10. Maar de API ondersteunt niet meer dan 9 codes. 
De verwerking van (financiële) transacties blijft ongewijzigd voor de 
koppeling. NB: Wilt u na 1-1-2019 nog gebruik maken van het oude btw 
tarief van 6%, dan dient u hiervoor een nieuwe btw code aan te maken of 
de ingangsdatum bij het percentage van 9% te wijzigen. Ook kunt u 
upgraden naar een nieuwe API versie. 
 

Huidige 
1.9.x 
 

10.9.x De verwerking van (financiële) transacties blijft ongewijzigd voor de 
koppeling. U moet zelf een nieuwe Btw-code voor de 9% aanmaken en zelf 
rekening houden met de boekingsdatum tijdens het boeken (de juiste code) 
gebruiken. Unit4 Multivers kent de ingangsdatum voor de Btw-verhoging 
niet. 
 

Huidige 
1.9.x 

10.10.0 Het wijzigen van de Btw-percentages via de API wordt in deze combinatie 
niet langer ondersteund. In deze versie van Unit4 Multivers zijn meer Btw-
codes mogelijk dan 10. Maar de API ondersteunt niet meer dan 9 codes. 
De verwerking van (financiële) transacties blijft ongewijzigd voor de 
koppeling. NB: Wilt u na 1-1-2019 nog gebruik maken van het oude btw 
tarief van 6%, dan dient u hiervoor een nieuwe btw code aan te maken of 
de ingangsdatum bij het percentage van 9% te wijzigen. Ook kunt u 
upgraden naar een nieuwe API versie. 
 

Vernieuwde 
1.9.x 
 

10.9.x Het wijzigen van de Btw-percentages via de API wordt in deze combinatie 
niet langer ondersteund. U moet zelf een nieuwe Btw-code voor de 9% 
aanmaken en zelf rekening houden met de boekingsdatum tijdens het 
boeken (de juiste code) gebruiken. Unit4 Multivers kent de ingangsdatum 
voor de Btw-verhoging niet. 
 

Vernieuwde 
1.9.x 

10.10.0 Volledige ondersteuning van de Btw wijziging bij het boeken alsmede het 
onderhouden van Btw tarieven (voorheen Btw percentages). 
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1.10 10.10.0 Volledige ondersteuning van de Btw wijziging bij het boeken alsmede het 
onderhouden van Btw tarieven (voorheen Btw percentages). 
 

 
*)    
De artikelprijzen die u inclusief btw hebt vastgelegd moeten op of na de ingangsdatum aangepast 
worden voordat u gaat boeken in 2019. Dit kunt u in Unit4 Multivers doen of in de API. 
Dit schema geldt voor de online-versies van Unit4 Multivers  
 

API-versie 
*) 

Multivers 
versie 

 

Huidige 
1.8.x 

10.10.0 Het wijzigen van de Btw-percentages via de API wordt in deze combinatie 
niet langer ondersteund. In deze versie van Unit4 Multivers zijn meer Btw-
codes mogelijk dan 10. Maar de API ondersteunt niet meer dan 9 codes. 
De verwerking van (financiële) transacties blijft ongewijzigd voor de 
koppeling. NB: Wilt u na 1-1-2019 nog gebruik maken van het oude btw 
tarief van 6%, dan dient u hiervoor een nieuwe btw code aan te maken of 
de ingangsdatum bij het percentage van 9% te wijzigen. Ook kunt u 
upgraden naar een nieuwe API versie. 
 

Vernieuwde 
1.9.x 
 

10.10.0 Volledige ondersteuning van de Btw wijziging bij het boeken alsmede het 
onderhouden van Btw tarieven (voorheen Btw percentages). 
 

1.10 10.10.0 Volledige ondersteuning van de Btw wijziging bij het boeken alsmede het 
onderhouden van Btw tarieven (voorheen Btw percentages). 
 

 
*)    
De artikelprijzen die u inclusief btw zelf hebt vastgelegd, moeten op of na de ingangsdatum 
gecontroleerd/aangepast worden voordat u gaat boeken in 2019. Dit kunt u in Unit4 Multivers doen of 
middels de API. 
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5 Wijzigingen in de API 1.10 
 
Voor de Btw-aanpassing is in de API de code aangepast.  
Hiermee is een aantal nieuwe elementen beschikbaar: 
 

- VatCode 
o Nieuw: VatPercentagesByDate (Een lijst met percentages per ingangsdatum) 

▪ Nieuw: VatCodePercentageList 

• Nieuw: VatCodePercentage 
o VatCodeId 
o VatPercentage 
o StartDate 

 
o Gewijzigd: VatPercentage wordt alleen nog gebruikt bij databases die nog niet 

geüpgraded zijn. 
 
 Nieuw wordt alleen ondersteund als de database geüpgraded is. 
 Update wordt alleen ondersteund als de database geüpgraded is. 

Delete wordt alleen ondersteund als de database geüpgraded is. 
 
Info: 
 

- VatCodeInfo 
o Nieuw: VatPercentagesByDate (Een lijst met percentages per ingangsdatum) 

▪ Nieuw: VatCodePercentageInfoList 

• Nieuw: VatCodePercentageInfo 
o VatCodeId 
o VatPercentage 
o StartDate 

 
- ICompanyDetailsInfo 
- CompanyDetailsInfo 

Nieuw: GetVatPercentage(vatcodeId, date)  Extra overload om het percentage op te 
halen dat op een bepaalde datum van toepassing is. 

 
- VatCodeNVL 

Nieuw: Fetch(effectiveDate)  Extra overload om alle btw codes en percentages op te 
halen die geldig zijn op een bepaalde datum 

 
 
 


