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Datum:
01-01-2019
Onderwerp: BTW Conversie 6% --> 9%
Model Kassa: Uniwell type EX-575 en PX-6750 knoppen en vlak toetsenbord
Op 1 januari 2019 moet uw kassa 9% btw gaan berekenen i.p.v de nu ingestelde 6%.
U kunt dit zelf aanpassen door de volgende stappen nauwkeurig op te volgen.
A Tarief instellen:
Zet de sleutel met de letter “M” erop in de stand SP en toets in:
ENTER 107 ENTER
Selecteer met de pijl-toetsen het eerste tarief “BTW 6%” en toets ENTER 9 ENTER CL-toets
Het btw percentage staat nu goed ingesteld op 9%!
De tekst van btw 6% op de klantbon en de z-strook is nog niet aangepast, als u deze ook zelf
kunt en wilt aanpassen ga dan verder bij: “B” ,als u deze tekst niet wilt aanpassen ga dan naar:
“C” Afsluiten
B Het aanpassen van de Bonteksten:
Toets in: 102 ENTER Ga met de pijltoetsen naar 25 en toets ENTER
(Extra uitleg: Geef nu de tekst in met behulp van het onderliggende zwart/wit toestenbord als u een vlak “horeca
toetsenbord” heeft of d.m.v. de kleine lettertjes die op de toetsen van uw verhoogd toetsenbord staan als u een
“detailhandel” uitvoering heeft. Caps=Hoofdletters Space=Spatie
%-teken = zieoranje pijl in de bijlage voor uw toetsenbord, type EX of PX, vlak of knoppen

Toets in:
BTW (Space)9% ENTER
Ga met de pijltoetsen naar 29 en toets ENTER
Toets in met behulp van het onderliggende zwart/wit toestenbord:
EX (Space) BTW (Space) 9% ENTER
CL-toets Ga nu naar C
C Afsluiten: Sluit af met: CL-toets Zet de sleutel weer terug in de R stand.
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Knoppen toetsenbord type “EX”

Vlak toetsenbord type “EX”

Knoppen toetsenbord type “PX”

Vlak toetsenbord type “PX”

