Betreft: Tariefwijziging laag BTW tarief

Beste klant,
De overheid heeft op 18 december jl. besloten om het lage BTW-tarief te verhogen naar 9%.
Deze wijziging gaat in op 1 januari 2019. Op de volgende pagina treft u per model een
handleiding aan om deze wijziging uit te voeren.
BTW Helpdesk (maandag t/m vrijdag tussen 8:30u en 17:30u)
Wanneer zich onverhoopt programmeer problemen voordoen, kunt u bellen met
onze helpdesk. Bel alleen als het echt nodig is. Dit om wachttijden te voorkomen
vanwege de verwachte drukte.
Wij kunnen u alleen helpen wanneer u een programmeersleutel en/of inlogcode met rechten
voor toegang tot de programmeerstand bij de hand heeft.
Belangrijke punten vooraf:
1. Voer de wijziging niet eerder uit dan 1 januari, of na de laatste verkopen in 2018.
2. Bepaal vooraf of u de prijzen wilt verhogen, zo voorkomt u 3% margeverlies.
3. Wij adviseren om eerst alle openstaande tafels/debiteuren af te slaan.
4. Druk vervolgens alle Z-rapporten af die u gebruikt, deze zijn anders niet meer bruikbaar.
5. Maak, indien mogelijk, een back-up voordat u aan de wijziging begint.
6. Wanneer de kassa is verbonden met software voert u de wijziging door in de software en
stuurt u deze vervolgens naar alle kassa’s.
7. Lees de handleiding eerst aandachtig door en voer geen andere wijzigingen uit dan
stapsgewijs beschreven. Ga niet experimenteren.
Tot slot
Het kan voorkomen dat u door de verwachte drukte niet direct verbinding kunt krijgen of
langer moet wachten dan u van ons gewend bent. Wij vragen hiervoor uw begrip.
Met vriendelijk groet,
Bos Systemen

T: 0166-661763 E: info@bossystemen.nl I: www.bossystemen.nl

Voor alle modellen geldt: vooraf de medewerker aanmelden met rechten om te programmeren.
SMART POS KASSASYSTEEM

-

Druk op [Opties 1] -> [Opties 2] -> [Systeem] -> [InControl] -> [BTW]
Selecteer Btw 6% -> [potloodje]
Verander het percentage naar 900 -> Pas de omschrijving aan naar BTW 9%
[vinkje]-> [rood kruis]

SHARP K ASSASYSTEMEN

ER-A411/ER-A421
- [MODE] -> 6 -> [Contant] -> 2 -> [Contant] -> 15 -> [Contant] -> [Pijl omlaag] -> 9 -> [Contant]
- 3x [ESC]
CASIO K ASSASYSTEMEN

CBMS Software
- Tabblad KASSA CONFIGURATIE -> BTW
- Klik op waarde 6 -> Type in 9 -> Enter -> Sluiten
CE-6100/7000/T300 TK-6000/7000/T500/T200 SE-C300/C2000/S300/S2000 TE-100/2000/2200/2400/3000/4000/M80
- Sleutel naar PGM
- 3 -> [Subtotaal] -> 225 [Subtotaal]
- 9 punt 0 0 0 0 -> [Contant] -> 0 -> [Contant]-> 5003 -> [Contant] -> [Subtotaal]
- Sleutel naar REG1
QT-2100/TE-7000/TE-8000
- Druk 3x op [PGM Mode]
- Druk op [Ja] -> 9 -> [Ja] -> 2 -> [Ja] -> 9 -> [Ja] -> 2x [ESC]
- Druk op [REG Mode]
QT-6000/QT-6100/QT-6600
- Druk op [Mode] of [Sleutelstand] -> [PGM3]
- Druk op [Ja] -> BTW tabel -> [Ja] -> 2 -> [Ja] -> 9 -> [Ja] -> 2x [ESC]
- Druk op [Mode] of [Sleutelstand] -> [REG]
SE-C450/SE-C3500/SE-S400/SE-S3000
- Sleutel naar PGM
- [Pijl omlaag] naar BTW -> 2x [Contant]
- [Pijl omlaag] naar TAX2 -> 9 -> 2x [Subtotaal]
- Sleutel naar REG1
SE-G1/SE-S10/SE-S100
- Sleutel naar PGM -> [TAKS PGM]
- 9 -> Groepstoets indrukken die u wilt wijzigen
- Vorige stap herhalen voor elke groep
- [Subtotaal]
- Sleutel naar REG
V-R100/V-R200/V-R7000/V-R7100
- [Mode] -> tabblad Settings -> [Reg settings]
- tabblad Overige -> [BTW] -> BTW2 -> [WIJZIG]-> BTW waarde -> 9 -> [OK] -> [Opslaan]
- [Sluiten] -> [Sluiten] -> [Rood kruis]
DIGI WEEGSCHALEN

SM-100/SM-120/SM-5100
- 3x [MODE]
- 18 -> [BON] -> 1 -> [BON] -> 900 -> [PLU]
- 2x [MODE]
SM-300/SM-500
- 3x [MODE]
- 18 -> [X] -> [BON] -> 1 -> [BON] -> 900 -> [PLU]
- 2x [MODE]

