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1 Inleiding 
 
Per 1-1-2019 wijzigt het btw laag percentage van 6% naar 9%. Om deze wettelijke wijziging 
door te voeren in uw administratie(s) binnen SAP Business One moeten er wijzigingen 
worden aangebracht in de inrichting van de administratie(s). 
 
Dit document beschrijft deze aanpassingen. Kort samengevat komen deze neer op:  

- Aanpassen van het percentage van de bestaande btw code(s) voor btw laag van 6% 
naar 9%;  

- Toevoegen van een nieuwe btw code voor 6% die uitsluitend gebruikt mag worden 
voor creditering van posten die in 2018 geboekt zijn en voor nagekomen facturen. 

- Verwerken van de nieuwe btw-code(s) in de inrichting voor de belastingaangifte. 
 
In het vervolg van dit document worden deze aanpassingen en de aandachtspunten die 
daarbij van toepassing zijn nader toegelicht.  
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2 Aanpassingen 
 
2.1 Btw-codes 

 
De volgende aanpassingen moeten gedaan worden in de btw-codes: 

• Aanpassen van het percentage van de bestaande btw code(s) voor btw laag van 6% 
naar 9%; 

• Toevoegen van een nieuwe btw code voor 6% die uitsluitend gebruikt mag worden 
voor creditering van posten die in 2018 geboekt zijn en voor nagekomen facturen. 

 
Ga hiervoor als volgt te werk: 

1. Ga naar Beheer > Definitie > Financiële boekhouding > Belasting > btw-codes; 
2. Selecteer een btw-code waarop 6% btw op is ingesteld: 

 
3. Dubbelklik op het rijnummer in de eerste kolom van deze regel om de definitie van de 

btw-code te openen; 
4. Voeg nu een regel toe met in de kolom Gelding van de waarde 01-01-2019 en in de 

kolom % de waarde 9: 

 
5. Klik op de knop Actualiseren; 
6. Wijzig de naam van de btw-code indien het percentage in de naam is opgenomen 

(bijvoorbeeld van Te vorderen BTW 6% in Te vorderen BTW 9%); 
7. Klik op de knop Actualiseren in het scherm btw-codes; 
8. Herhaal dit voor alle andere btw-codes waarop 6% btw is ingericht; 
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9. Voeg voor alle btw-codes die u in de voorgaande stappen heeft gewijzigd naar 9% 

btw een nieuwe regel toe met 
a. Een omschrijving waaruit blijkt dat dit een code is met 6% btw die uitsluitend 

bedoeld is voor creditering van posten die in 2018 geboekt zijn en voor 
nagekomen facturen 

b. Verder exact dezelfde gegevens als de code voor btw-laag die u zojuist (vanaf 
01-01-2019) heeft gewijzigd naar 9% 

c. Eventueel een andere btw-grootboekrekening, als u daarin onderscheid wilt 
maken tussen correcties c.q. ‘nagekomen’ btw 6% en nieuwe btw 9% 
transacties.  

 
10. Dubbelklik op het rijnummer in de eerste kolom van deze nieuwe regel om de definitie 

van de btw-code te openen; 
11. Voeg een regel toe met in de kolom Gelding van de waarde 01-01-2019 en in de 

kolom % de waarde 6: 

 
12. Klik op de knop Actualiseren; 
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2.2 Belastingaangiftevelden 

 
Naast de btw-codes zelf moeten ook de belastingaangiftevelden worden aangepast om een 
correcte berekening van de btw-aangifte te garanderen.  
 

1. Ga naar Beheer > Definitie > Financiële boekhouding > Belasting > 
belastingaangiftevelden; 

2. Klik links bovenin op de datum achter Geldig van en kies voor Nieuwe definiëren 
3. Selecteer de datum 01-01-2019 en controleer dat het systeem deze datum 

overneemt in het veld Geldig van. 

 
4. Bekijk de Formulesyntax van de verschillende regels en stel vast in welke formules 

de belastingcodes voorkomen die in de vorige paragraaf zijn gewijzigd van 6% naar 
9%.  

 
5. Dubbelklik op het regelnummer in de eerste kolom van zo’n regel om de boxdefinitie 

te openen.  
6. Voeg de nieuw aangemaakte btw-code voor crediteringen en nagekomen facturen 

(6% vanaf 01-01-2019) zodanig toe aan de formule dat het systeem deze code op 
dezelfde manier meeneemt in de berekening als de oorspronkelijke btw-laag code 
(die nu gewijzigd is naar 9%). 

7. Klik op de knop Actualiseren in de Boxdefinitie en vervolgens nogmaals op 
Actualiseren in het scherm Belastingaangiftevelden. 
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2.3 Lay-outs 

 
Het is belangrijk dat u alle lay-outs controleert waarop u de btw afdrukt. Denk aan 
verkooporders, verkoopfacturen, projectfacturen, etc. 
 
Specifiek aandachtspunt is dat het voor zou kunnen komen dat beide btw-laag tarieven op 
een document voorkomen, bijvoorbeeld creditering van een oude regel in combinatie met het 
in rekening brengen van een nieuwe regel. In die situatie dient het formulier zo te zijn 
ontworpen dat beide btw-codes en de bijbehorende tarieven (6% en 9%) juist op het 
document komen te staan. 
 

 
3 Aandachtspunten 
 
3.1 Testen 

 
Het is sterk aan te bevelen om de benodigde aanpassingen zo spoedig mogelijk uit te voeren 
in uw testadministratie en daar alle scenario’s en varianten daarop die van belang zijn binnen 
uw bedrijfsprocessen goed te testen. Denk daarbij in elk geval aan: 

• Registratie & boeking van in- en verkoopfacturen; 
• Tegenboeken van transacties; 
• De afhandeling van goederenontvangsten en leveringen; 
• De afhandeling van bestaande verkooporders en verkoopfacturen; 
• De afhandeling van creditnota’s; 
• De BTW aangifte. 

 
 
3.2 Maatwerk 

In het bijzonder van belang is het testen van eventueel maatwerk in of rondom SAP 
Business One. Controleer of er in maatwerk, interfaces, views, query's, etc. hard gecodeerde 
btw-tarieven worden gebruikt. Als dit het geval is moeten deze worden aangepast. 


