Belangrijke informatie voor gebruikers van BaseNet:
Gebruikers van BaseNet dienen in te loggen via https://preview.basenet.nl om onderstaande
stappen te doorlopen. Na het doorlopen van onderstaande stappen kunt u weer werken via
https://crm.basenet.nl.

Stap 1: Aanmaken BTW-codes
Alleen gebruikers die toegang hebben tot de administratiemodule dienen deze stap te doorlopen.
Indien u geen gebruik maakt van de administratiemodule, dan kunt u deze stap overslaan en
beginnen bij stap 2.
U dient voor de volgende BTW-tarieven een BTW-code aan te maken:
- 1a Leveringen/diensten belast met 21%
- 4a Leveringen/diensten uit landen buiten de EU - per oktober 2012
- 4b Leveringen/diensten uit landen binnen de EU - per oktober 2012
- 5b Voorbelasting 21%
Voor het aanmaken van een nieuwe BTW-code gaat u als volgt te werk
1. Ga naar Administratie > Stamgegevens > BTW Code (Percentages) Instellingen. Het zoekscherm
verschijnt in beeld (zie screenshot 1).
2. Klik op Nieuw. Het invoerscherm voor het aanmaken van een nieuwe BTW-code verschijnt in
beeld (zie screenshot 2).
3. Vul de invoervelden op basis van onderstaande richtlijnen in.
a. Code: voer hier een code in (maximaal 3 karakters) welke u nog niet aan een andere
BTW-code heeft toegekend. Tip: Klik vanuit het zoekscherm (screenshot 1) op Zoek om
te zien welke codes reeds in gebruik zijn.
b. Externe code: indien u van plan bent om boekingen te exporteren, voer dan hier de code
in waaronder dit BTW-tarief bekend staat in het externe systeem.
c. Type aangifte: geef aan voor welk BTW-tarief u een BTW-code wilt aanmaken.
d. Percentage: het BTW-percentage wordt automatisch door het systeem ingevuld.
e. Omschrijving: de omschrijving wordt automatisch door het systeem ingevuld.
f. Grootboek: koppel de grootboekrekening waarop u de BTW geboekt wilt hebben. Voor
BTW-tarief 1a dient u een nieuwe grootboekrekening aan te maken. Voor BTW-tarief 5b
kunt u een nieuwe grootboekrekening aanmaken of een bestaande grootboekrekening
gebruiken. Voor de BTW-tarieven 4a en 4b hoeft u geen grootboekrekening te koppelen
(er wordt immers geen BTW geboekt).
4. Klik op Bewaar/Sluit om de BTW-code op te slaan en het invoerscherm af te sluiten. Klik op
Bewaar/Nieuw om de BTW-code op te slaan en een nieuw invoerscherm te openen.
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Screenshot 1

Screenshot 2
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Stap 2: Update BTW-code van producten / diensten
Welk BTW-tarief u aan uw klanten in rekening brengt, is afhankelijk van het BTW-tarief dat is
ingesteld bij de producten en diensten die gebruikt worden bij het factureren van bijv. honorarium,
kantoorkosten, courtage, doorbelaste advertentiekosten etc.
Wanneer u besluit om de lopende projecten en/of dossiers te factureren conform de nieuwe BTWtarieven, dan dient u de BTW-code welke gekoppeld is aan de producten en diensten te updaten. Ga
hiervoor als volgt te werk:
1. Ga naar Administratie > Stamgegevens > Producten en diensten. Het zoekscherm verschijnt in
beeld (zie screenshot 3).
2. Klik op Zoek om de beschikbare producten en diensten op te vragen. Let op: standaard worden
enkel de actieve producten en diensten getoond. Selecteer via het pulldown-menu rechts in
beeld (boven de “Update BTW-code”-knop) de optie “Alles” om ook inactieve producten en
diensten te tonen. Om er zeker van te zijn dat alle producten en diensten worden getoond, is het
aan te raden om de maximum zoekresultaten rechtsonder in beeld te wijzigen naar 10.000.
3. Vink alle producten en diensten aan en klik op de knop “Update BTW-code”. Een nieuw venster
wordt geopend (zie screenshot 4).
4. Selecteer eerst de BTW-code dat u wilt vervangen en vervolgens de BTW-code waarmee u deze
wilt vervangen.
5. Klik op Update BTW-code om de wijziging door te voeren. Het systeem geeft een melding zodra
de wijzigingen zijn doorgevoerd.
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Screenshot 3

Screenshot 4
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Stap 3: Update BTW-code van contracten
Alleen gebruikers die gebruik maken van de contractenmodule dienen deze stap te doorlopen. Indien
u geen gebruik maakt van de contractenmodule, dan kunt u deze stap overslaan.
Welk BTW-tarief u aan uw klanten in rekening brengt, is afhankelijk van het BTW-tarief dat is
gekoppeld aan de contractregels van een contract.
Wanneer u besluit om de lopende contracten te factureren conform de nieuwe BTW-tarieven, dan
dient u de BTW-code welke gekoppeld is aan de contractregels te updaten. Ga hiervoor als volgt te
werk:
6. Ga naar Administratie > Contracten > Contracten. Het zoekscherm verschijnt in beeld (zie
screenshot 5).
7. Klik op Zoek om de contracten op te vragen. Let op: standaard worden enkel de contracten met
de status “Lopend” getoond. Via het zoekcriteriaveld “Status” heeft u de mogelijkheid om ook
contracten met een andere status op te vragen. Om er zeker van te zijn dat alle contracten
worden getoond, is het aan te raden om de maximum zoekresultaten rechtsonder in beeld te
wijzigen naar 10.000.
8. Vink alle contracten aan en klik op de knop “Update BTW-code”. Een nieuw venster wordt
geopend (zie screenshot 6).
9. Selecteer eerst de BTW-code dat u wilt vervangen en vervolgens de BTW-code waarmee u deze
wilt vervangen.
10. Klik op Update BTW-code om de wijziging door te voeren. Het systeem geeft een melding zodra
de wijzigingen zijn doorgevoerd.
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Screenshot 5
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