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Geachte relatie, 

Betreffende:           Btw-aanpassing in uw systeem 
 
De overheid heeft besloten per 1 oktober 2012 het algemene btw hoog tarief van 19% te verhogen naar 21%. Vanaf 1 
oktober dient daardoor 21% btw te worden afgedragen. Als gevolg van dit besluit zal het nieuwe tarief ook in uw 
backoffice informatiesysteem LC-DETAS moeten worden ingesteld.  
De verkoopprijzen van alle btw hoog hoog artikelen die nu in uw systeem staan geregistreerd, zijn berekend op basis van 
een btw-percentage van 19%. Wanneer u het btw hoog percentage in uw systeem wijzigt, veranderen daarmee niet de 
verkoopprijzen. Dit betekent dus dat uw marge door de btw-verhoging bij ongewijzigde omstandigheden (±2%) lager zal 
uitvallen voor de btw hoog artikelen.  
 
Belangrijk voor u om te weten is dat de aanpassing van het btw-tarief niet eerder dan op 30 september in uw 
informatiesysteem hoeft te worden doorgevoerd, maar wel uiterlijk op deze datum. 
 
LC-DETAS informatiesysteem: 
Aanpassing BTW hoog tarief van 19% naar 21% binnen LC-DETAS: 
Keuze: BOB 
B Bestandsonderhoud 
O Onderhoud 
B BTW kodes 
TAB-toets via pijl-toets naar keuze:  Hoog verkopen 
Via pijl-toets naar: percentage en verander 19 in 21 gevolgd door de enter-toets. 
 
Let op ! 
Hiermee bent u er NIET. Er is binnen uw data-base nog niets veranderd. Oftewel alle verkoopprijzen binnen uw data-
base zijn nog onveranderd! (zie handleiding) 
Ook de back-office m.b.t. order/factuur afhandeling dient te worden gecontrolleerd op de juiste verwerking van het BTW 
percentage (zie handleiding) 
 
Hulp programma: 
Voor aanpassing verkooppijs voor uw artikel data-base bestand hebben wij een tool ontwikkeld welke in week 39 
beschikbaar is.  
 
Handleiding: 
In de handleiding staat de procedure, mogelijkheden en de eventuele gevolgen. ( beschikbaar week 39 ) 
 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, mocht u vragen hebben zijn wij gaarne bereid deze te 
beantwoorden. 
 
 
 
 

Met vriendelijke groet, 
LionComp Automatisering 
 
  
J. van Leeuwen 


