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BTW AANPASSEN 6% NAAR 9% 

 
 
 

ER-320 

Printen huidige BTW tarieven: 

Omdat de BTW tarieven geprogrammeerd kunnen worden, staat van tevoren niet vast of BTW#1 of BTW#2 

als 6% is geprogrammeerd, moet u eerst de tarieven printen. 

• Zet sleutel C of P in de stand PGM 

• Druk op [00] 00=Meer 

• Druk nogmaals op [00] 00=Printen 

• Druk op [0] 0=Bepaalde programmering 

• Druk op [2] 2=BTW 

• De 4 BTW tarieven worden nu geprint, één daarvan is geprogrammeerd als 6% 

• Druk op [CLR] (* Zie programmeersheet verderop *) 

• De lijst kan er bijvoorbeeld als volgt uitzien: 

 

 

 

Dit is een voorbeeld, het kan zijn dat uw lijst afwijkt van dit voorbeeld! 

BTW 1 t/m 4 BTW# - Dit zijn de BTW tarieven die geprogrammeerd kunnen worden BTW LAAG Omschrijving 

van het BTW# wat op de klantenbon wordt geprint INCLUSIEF Hoe de BTW wordt berekend, in dit geval in-

clusief dus inbegrepen in de prijs 6.000% Het geprogrammeerde BTW tarief 
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Wijzigen van het BTW tarief: 

• Zet sleutel C of P in de stand PGM 

• Druk op [2] (2=BTW) 

• Het volgende scherm verschijnt: 

 

• Kijk op de uitgeprinte bon, toets het nummer in (BTW#) van het BTW tarief en druk op [CONTANT] 

Zo selecteert u het juiste BTW# waarvan u het tarief wilt wijzigen 

• Wanneer het BTW tarief is verwerkt in de omschrijving, dan dient u deze aan te passen 

Deze omschrijving wordt op de klantenbon geprint 

Toets de omschrijving in (zie programmeersheet op pagina 2) en bevestig met [CONTANT] 

• Controleer of SOORT BTW (0-2) staat ingesteld op 2 en bevestig met CONTANT 

• Er verschijnt nu een nieuw scherm: 

 

 

Wijzigen omschrijving in de rapporten: 

Wanneer het BTW tarief is verwerkt in de omschrijving, dan dient u deze aan te passen. 

Deze omschrijvingen worden in het financieel rapport en in het verkoper rapporten geprint. 

Print eerst de omschrijvingen van beide rapporten: 

• Zet sleutel C of P in de stand PGM 

• Druk op [00] 00=Meer 

• Druk nogmaals op [00] 00=Printen 

• Druk op [0] 0=Bepaalde programmering 

• Druk op [7] 7=Tekstlogo bon 

• Druk op [3] 3=Financieel Rapport 

Er wordt nu een lijst geprint met daarop de omschrijvingen van het Financieel Rapport 

• Druk op [4] 

• Er wordt nu een lijst geprint met daarop de omschrijvingen van het Verkoper Rapport 

• Druk tweemaal op [CLR] 
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Financieel Rapport: 

Er zijn een aantal regels waarin de omschrijving voorkomt of voor kan komen, die gewijzigd moeten worden: 

Regels 5 t/m 8 INCL.BTW1-4 

Regels 9 t/m 12 BTW1-4 

Regels 13 t/m 16 GEEN BTW1-4 

• Zet sleutel C of P in de stand PGM 

• Druk op [7] 7=Logo omschrijving 

• Druk op [3] 3=Financieel Rapport 

U ziet rechts in het scherm symbool , deze markeert de geselecteerde regel die u kunt wijzigen 

• Druk net zolang op [CONTANT] totdat de regel is geselecteerd die u wilt wijzigen 

Voer de nieuwe omschrijving in (zie programmeersheet – pagina 2) en druk op [CONTANT] 

• Druk wederom net zolang op [CONTANT] totdat de volgende regel is geselecteerd die u wilt wijzigen 

Voer wederom de nieuwe omschrijving in en druk op [CONTANT] 

• Herhaal bovenstaande totdat alle omschrijvingen zijn gewijzigd 

• Druk tweemaal op [CLR] 

 

Verkoper Rapport: 

Er zijn een aantal regels waarin de omschrijving voorkomt of voor kan komen, die gewijzigd moeten worden: 

Regels 3 t/m 6 INCL.BTW1-4 

Regels 7 t/m 10 BTW1-4 

Regels 11 t/m 14 GEEN BTW1-4 

Regels 23 t/m 26 CREDIT BTW1-4 

• Zet sleutel C of P in de stand PGM 

• Druk op [7] 7=Logo omschrijving 

• Druk op [4] 4=Verkoper Rapport 

U ziet rechts in het scherm symbool , deze markeert de geselecteerde regel die u kunt wijzigen 

• Druk net zolang op [CONTANT] totdat de regel is geselecteerd die u wilt wijzigen 

Voer de nieuwe omschrijving in (zie programmeersheet – pagina 2) en druk op [CONTANT] 

• Druk wederom net zolang op [CONTANT] totdat de volgende regel is geselecteerd die u wilt wijzigen 

Voer wederom de nieuwe omschrijving in en druk op [CONTANT] 

• Herhaal bovenstaande totdat alle omschrijvingen zijn gewijzigd 

• Druk tweemaal op [CLR] 


