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1 Inleiding
Dit document betreft de aanpassingen en opgeloste, externe changes in Unit4 Multivers
12.1.0. De opgesomde wijzigingen gelden voor alle versies van Unit4 Multivers (Accounting,
XtraLarge, Large, Medium, Small en XtraSmall), afhankelijk van de pakketversie en de door
de gebruiker ingestelde samenstelling (XtraLarge en Accounting).
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2 Nieuwe btw-identificatienummer voor
eenmanszaken
2.1 Onderhoud | Bedrijfsgegevens
Op het tabblad ‘Btw/intrastat’ staat momenteel het btw-nummer behorende bij de
administratie. Dit veld wordt zowel gebruikt als input variabele op de formulierlay-outs als in
de communicatie met de Belastingdienst.
Met ingang van versie 12.1 zal dit veld hernoemd worden naar ‘Btw-identificatienummer’ en
zal de controle worden uitgebreid met de 97-proef naast de reeds bestaande 11-proef, zodat
de nieuwe btw-identificatienummers ook worden geaccepteerd. Ondernemers die een nieuw
btw-identificatienummer van de Belastingdienst hebben ontvangen, kunnen dit in het veld
‘Btw-identificatienummer’ invoeren. Wij adviseren dit pas na 01-01-2020 te doen. Omdat het
veld Btwidentificatienummer’ gewoon in gebruikt blijft als input variabele voor de
formulierlay-outs, blijft de inspanning door gebruikers tot een minimum beperkt.
Tip: indien op een formulierlay-out het btw-nummer ‘hard gecodeerd’ staat vermeld, zal dit
wel een aanpassing van het formulier vragen.
Daarnaast zullen de bedrijfsgegevens worden uitgebreid met een nieuw veld te weten
‘Omzetbelastingnummer’. Dit veld zal door de applicatie worden gebruikt in de communicatie
met de Belastingdienst, bijvoorbeeld in de btw-aangifte en ICP-opgaaf alsmede de auditfile.
Dit nummer zal voorzien zijn van de 11-proef controle. Hiervoor zullen de
aangifteprogramma’s alsmede de koppeling met Unit4 DigiPoort in de applicatie worden
aangepast. Gebruikers hoeven hier verder niets voor te doen. Bij de upgrade naar de
nieuwe release zal de informatie uit het veld ‘Btw-identificatienummer’ automatisch worden
overgezet. Ook hiervoor hoeven gebruikers niets te doen.

4

2.2 Debiteuren/crediteuren/relaties
De controle op het btw-nummer debiteuren/crediteuren/relaties wordt uitgebreid zodat naast
een controle op de 11-proef, btw-nummers die voldoen aan de 97-proef ook worden
geaccepteerd, zodat zowel het nieuwe btw-identificatienummer als het huidige btw-nummer
bij debiteuren/crediteuren/relaties opgeslagen kan worden.

2.3 Importmodule
In de Importmodule wordt voor de import van debiteuren/crediteuren/relaties de controle op
het btw-nummer ook uitgebreid met de 97-proef.

3 Uitfaseren BBAN
3.1 Onderhoud | Bedrijfsgegevens | Debiteuren |
Crediteuren
Vanaf 1 januari 2020 kunnen oude Nederlandse bankrekeningnummers (BBAN) niet meer
worden gebruikt om facturen te betalen en/of betalingen te matchen. De laatste 10 cijfers
van een Nederlandse IBAN is het oude Nederlandse bankrekeningnummer. In het verleden
zijn deze nummers in Unit4 Multivers voor u omgezet naar IBAN.
Mocht u daarna toch nog oude Nederlandse bankrekeningnummers hebben vastgelegd bij
bankgegevens, debiteuren en/of crediteuren, dan kunnen deze niet meer worden gebruikt.
Omdat vanaf 1 januari 2020 deze nummers niet meer uniek hoeven te zijn, kan een BBAN
ook niet meer automatisch worden omgezet naar een IBAN. In dat geval dient u zelf de
juiste bankrekeningnummers op te nemen in het veld IBAN.

4 Overzicht van de opgeloste changes
Bij sommige changes staat kort vermeld welke oplossing gekozen is. Als er alleen een
omschrijving opgenomen is, is de melding opgelost zonder dat het gebruik of de berekening
is gewijzigd.

Change

Omschrijving

SCCR-0020005

Betalingsspecificatie is niet gekoppeld aan de crediteur in
document management

SCCR-0020148

Unit4 Multivers crasht bij openen transactie vanuit E-mutaties

SCCR-0024246

Artikelomschrijving en bedrag worden overschreven wanneer je
een opdracht van een project aanpast.

SCCR-0025310

Onbekende fout bij verschillende handelingen (DataReader errors)
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Change

Omschrijving

SCCR-0025466

UBL bijlage onterecht toegevoegd of weggelaten aan/bij e-mail
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