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         De BTW verhoging voor 2019 
 
 
Per 01 januari 2019 zal het lage BTW tarief verhoogd worden van 6% naar 9%. Het is belangrijk dat de instellingen in 
de kassa hiervoor tijdig gewijzigd worden, om problemen met de BTW aangifte te voorkomen. Deze handleiding laat 
zien hoe het BTW tarief in de kassa kan worden gewijzigd. 

Even een korte opsomming van de producten en diensten die onder het lage BTW tarief vallen: 
  
 Producten: 

• voedingsmiddelen (incl. water) 
• agrarische goederen 
• geneesmiddelen en hulpmiddelen (denk aan invalidekrukken) 
• kunst, verzamelvoorwerpen en antiek 
• boeken en periodieken (bv kranten en tijdschriften) 

Diensten: 

• kapper 
• fietsenmaker 
• schoenreparatie, kleding- en leerreparatie 
• renovatie en herstel van woningen 
• logies- en kampeergelegenheid 
• cultuur en recreatie 
• sport (ook toegang tot zwembad of sauna) 
• personenvervoer 
• diensten aan agrariërs 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2 
 

 
 
BTW tarief wijzigen in MplusKassa 

Het BTW tarief wijzigen in het jaar voorafgaand aan de wijziging vereist dat tijdelijk de werkdatum veranderd wordt 
in Mplus. Na de wijziging dient de datum weer te worden teruggezet naar de werkelijke datum. 

1. Open Mplus, meld een medewerker met voldoende rechten aan en druk op de datum rechts bovenin. Ga in  
              de kalender naar januari 2019 en selecteer 01-01-2019 als werkdatum. Druk vervolgens op OK. Nu staat de 
              werkdatum op 01-01-2019. 

   
 

 
2. Ga in het hoofdmenu naar Beheer -> Instellingen -> Financieel -> BTW percentages  en klik links op de knop 

              Wijzigen. 
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3. Dubbelklik in de kolom ‘Jaar %’ op het 6% tarief en maak hier ‘9’ van. Druk vervolgens op Wijziging      
              bevestigen. De kassa vraagt hierna om een bevestiging, druk hier op ‘Ja’. 

 
 

                                                                      

 
 

4. Druk nu op Sluiten rechts bovenin, het scherm van Beheer zal sluiten en het hoofdmenu verschijnt weer. Zet 
nu de werkdatum van de kassa weer terug naar de huidige datum. Volg hiervoor dezelfde stappen als in   
punt 1, alleen zet dit keer de datum op de datum van vandaag.  
Ga hierna ter controle nog eens naar Beheer -> Instellingen -> Financieel -> BTW percentages. Het jaartal zal 
weer gewoon op 2018 staan, en hier moet het laag BTW tarief dus nog 6% zijn!  
Wanneer het jaartal naar 2019 verschoven wordt, staat dat nu het nieuwe BTW tarief bij BTW laag. Als dit 
klopt, is de wijziging goed uitgevoerd en kunt u het Beheer scherm sluiten. 
 

                         


