
Aanpassingen voor BTW verhoging van 6% naar 9% 
Volg de onderstaande stappen om in ItsClean te kunnen facturen met 9%: 
 
Onderhoud Tabellen ItsClean 
 
1) Open “Onderhoud tabellen ItsClean” en ga naar tabblad “BTW”: 

 
2) Verander de 6% in de kolom Omschrijving naar 9%; 
3) Verander de 6,00 in de kolom Percentage naar 9,00: 

 
4) Open het tabblad “Parameters” en ga naar de “gr” codes: 

 
5) Verander de 6% in de kolom Omschrijving naar 9%: 

 
 

Onderhoud Tabellen AaFinancieel 
 
6) Open “Onderhoud tabellen AaFinancieel” en ga naar tabblad “BTW”: 

 
7) Verander de 6% in de kolom Omschrijving naar 9%; 
8) Verander de 6,00 in de kolom Percentage naar 9,00: 

 
  



Onderhoud Tabellen ItsTrade 
 
9) Open “Onderhoud tabellen ItsTrade” en ga naar tabblad “BTW”: 

 
10) Indien van toepassing verander de 6% in de kolom Omschrijving naar 9%; 
11) Verander de 6,00 in de kolom Percentage naar 9,00: 

 
 
 
Verwerken van facturen en creditnota’s met 6% BTW in 2019 
Indien uw facturen of creditnota’s moet maken met 6% BTW dan is het noodzakelijk om een nieuwe 
BTW code aan te maken (bijvoorbeeld 5) met bijbehorende projectsoort en grootboek rekeningen: 

 
AaFinancieel 

 
12) Open “Beheer grootboek” en ga naar tabblad “Rekeningen”; 
13) Verander eventueel de omschrijving van de grootboekrekening als daar 6% in staat. 
14) Voeg een lege regel toe door op de INSERT toets te drukken om een nieuwe grootboekrekening 

aan te maken voor 6% BTW. 

 
15) Kies een nieuw rekeningnummer in dezelfde reeks als eerder gebruikt en vul de overige 

informatie aan zoals de andere regels in dezelfde reeks:

 
  



Onderhoud Tabellen ItsClean 
 
16) Ga naar “Onderhoud tabellen ItsClean - BTW” en voeg een regel toe met het nieuwe 

rekeningnummer: 

 
17) Open het tabblad “Parameters” en ga naar de “gr” codes; 
18) Voeg een nieuwe regel toe voor de aangemaakt BTW code (bij 5 hoort gr35, bij 6 gr36, etc.): 

 
 

AaFinancieel 
 

19) Ga naar “Beheer grootboek - Rekeningen”; 
20) Voeg een lege regel toe door op de INSERT toets te drukken: 

 
21) Kies een nieuw rekeningnummer voor in dezelfde reeks (in de 8 reeks met omschrijving omzet 

6%) als eerder gebruikt en vul de overige informatie aan zoals de andere regels in dezelfde reeks: 

 
 

  



Onderhoud tabellen ItsClean 
 

22) Ga naar “Onderhoud tabellen ItsClean - Projectsoorten” en voeg een regel toe met het nieuwe 
rekeningnummer (voor eventuele facturen met nog 6%): 

 
 

Onderhoud Tabellen AaFinancieel 
 
23) Ga naar “Onderhoud tabellen AaFinancieel - BTW” en voeg een regel toe met het oude 

percentage (voor eventueel facturen met nog 6%): 

 
24) Open het tabblad “Parameters” en ga naar de “gr2” codes: 

 
25) Pas de regel voor de aangemaakt BTW code aan (bij 3 hoort gr23, bij 4 gr24, etc.) en vul het 

eerder aangemaakte rekeningnummer in: 

 
26) Ga naar de “gr4” codes: 

 
27) Pas de regel voor de aangemaakt BTW code aan (bij 3 hoort gr43, bij 4 gr44, etc.) en vul het 

zelfde rekeningnummer in als ook wordt gebruikt voor “Te vorderen BTW laag: 

 
  



BTW Aangifte 
De BTW aangifte dient te worden aangepast met het nieuwe laagpercentage/grootboekrekeningen. 
9% dient vanaf 01-01-2019 in vak 1b aangegeven te worden. 
6% (nog later gefactureerd maar betreft 2018) dient in vak 1c aangegeven te worden. 


