Het lage btw tarief voor verbouwingen en de Simar software
Amsterdam, 31 augustus 2010, bijgewerkt 9 september

Op 31 augustus is bekend geworden dat tijdelijk de btw op de arbeid voor renovatie en
verbouwingen naar het lage tarief van 6% gaat.
•
•
•

Dit geldt van 1 oktober 2010 tot 1 juli 2011
Het geldt alleen voor de arbeid, niet voor de materialen
De woning waarin de verbouwing plaatsvindt moet tenminste twee jaar oud zijn

In de gepubliceerde regeling (www.minfin.nl) wordt niet speciaal over de plaatsing van
keukens en badkamers gesproken, maar het ligt voor de hand dat dit ook onder de term
‘verbouwing’ valt. In een radio-interview noemde demissionair minister de Jager vanmorgen
de plaatsing van keukens en badkamers overigens juist wel als voorbeeld.
Er is door vele klanten al gebeld en gemaild in hoeverre deze regeling in de software
uitvoerbaar is. Vandaar deze informatie.

Stand van zaken – bijgewerkt 9-9-10
Er is enkele maanden geleden al een uitbreiding op de montagemodule door ons ontwikkeld
die het mogelijk maakt om per regel in de montagemodule aan te geven welk btw-tarief voor
die regel geldt.
(De reden daarvoor was dat stucwerk al enige tijd een 6% btw-regeling kent voor huizen
ouder dan twee jaar.)
Deze uitbreiding is echter alleen maar actief bij die (sanitair)klanten die daar specifiek om
hebben gevraagd.
Deze week hebben we daarom een service-pack uitgebracht waarin deze uitbreiding op de
montagemodule bij al onze klanten waar dat mogelijk is automatisch wordt aangezet. U kunt
herkennen of de 6% uitbreiding actief is aan het feit dat er een kolom ‘btw’ met een
keuzeveldje verschijnt bij elke montage/installatie-regel.
Dit service pack is op bescheiden schaal door klanten al toegepast. Op grond van deze eerste
ervaringen zijn nog bijstellingen gemaakt en is de documentatie verder uitgebreid.
In feite is de bestaande software voor incidenteel 6% gebruik nu uitgebreid tot een versie
waarin het gemakkelijk is om 6% toe te passen voor alle of vrijwel alle montageregels. Ook
zijn er @codes toegevoegd om dit zichtbaar te maken op de offerte, en vandaag (9 september)
zijn de mogelijkheden van het lage tarief ook toegevoegd aan de aanbetalingsfactuur. Maar
voor dit laatste moeten ook de aanbetalingsteksten door u worden aangepast.

Voorwaarden voor de toepassing van de 6% btw keuze in montage
•
•

•
•

De mogelijkheid is uitsluitend beschikbaar in de montage/installatie module (dus niet
in KIMS of SIMS artikelen)
Als u met het Komas boekhoudprogramma gekoppeld werkt, dan kan deze nieuwe
mogelijkheid alleen aangezet worden, indien u van de NIEUWE stijl koppeling met
Komas gebruik maakt. Dit zal mogelijk voor een aantal klanten een punt van aandacht
blijken te zijn.
De mogelijkheid is niet van toepassing op Belgische systemen
De mogelijkheid kan niet gebruikt worden binnen project orders (orders die met de
projectmodule zijn gemaakt); althans: de automatische provisie berekeningen vertonen
dan afwijkingen. Maar dit is ook niet van toepassing, daar de regeling alleen geldt
voor woningen ouder dan twee jaar.

Plan van aanpak – bijgewerkt 9-9-10
Hoewel we zoals eerder aangegeven in deze week (36) de eerste versie van het service pack
gereed hadden, hebben we dit nog niet op grote schaal aangekondigd, omdat uit de eerste
ervaringen nog een aantal punten kwamen die handiger konden worden uitgevoerd. Ook het
gebruik van het lage btw tarief in de aanbetalingsfactuur is er nog bij gekomen. Daarom
zullen we nu pas in week 37 de handleiding voor het gebruik van het lage btw tarief toesturen
en iedereen attenderen op de nieuwe software.
Gebruikers van Komas die nog met de oude koppeling werken zullen zelfs nog tot week 38
moeten wachten, omdat voor de omschakeling naar de nieuwe koppeling ondersteuning
vanuit de helpdesk noodzakelijk is. Als gevolg van diverse nog lopende vakanties is dit in
week 37 nog niet mogelijk.
We merken aan de grote aantallen telefoontjes en mails dat de nieuwe regeling zeker leeft
onder onze klanten. Vandaar dat zowel het programmeerteam, als de helpdesk, in belangrijke
mate zich met deze materie bezig houden. De regeling is zonder enige vorm van
vooraankondiging afgekondigd. We hebben nu binnen een week alle benodigde software
aanpassingen uitgevoerd en mede dankzij klanten die deze eerste versies al hebben getest en
gebruikt ook de nodige gebruikservaring opgedaan en bijstellingen gemaakt. Dit alles gebeurt
in een periode waarin we ook nog een aantal medewerkers op vakantie hebben. Helaas
betekent dat dat met name de helpdesk momenteel veel meer belast wordt dan normaal, en dat
daardoor wachttijden en responstijden oplopen. We hopen op uw begrip hiervoor en ook dat
we met deze schriftelijke informatie op de website u toch adequaat informeren over de
voortgang. We doen er alles aan om het voor iedereen mogelijk te maken om voor 1 oktober
het 6% tarief te kunnen factureren.
Houd voor aanvullende informatie ook onze website in de gaten.

Wat kunt u zelf al controleren?
•

•

Beschikt u over de montage/installatie module?
Veruit de meeste klanten wel, maar een enkeling voert installatie en montage
handmatig in alsof het een artikel is. Deze laatste procedure zal niet met de 6%
regeling om kunnen gaan.
Welke wijze van koppelen naar het Komas boekhoudprogramma gebruikt u?
Als u nog gebruik maakt van de ‘oude’ manier van koppelen dan zult u moeten
overstappen op de nieuwe techniek. Overigens kunt u ook bij de nieuwe techniek nog
kiezen voor dezelfde boekingswijze (naast de uitgebreide boekingswijze die de nieuwe
techniek ook biedt).
Zo herkent u oud of nieuw:
Oud: u hebt in Instellingen | Preferenties II | de optie ‘Koppeling Komas’.
Nieuw: u hebt in Instellingen | Preferenties II | de optie ‘Koppeling Boekhoudpakket’.
Oud: u gebruikt niet een importfunctie in Komas
Nieuw: in Komas gebruikt u de functie Import | Importeren KIMS transacties.
Wanneer u nader overleg wenst over welke techniek u gebruikt, of wanneer u wilt
overstappen van de oude naar de nieuwe techniek, neem dan a.u.b. per e-mail contact
op met de helpdesk: helpdesk@simar.nl

Hoe kunt u tijdelijk uw klanten informeren ?
Ook als uw software nog niet het 6% tarief kan verwerken (bijvoorbeeld omdat uw Komas
koppeling nog niet is omgezet), kunt u in het voorblad melding maken van een extra voordeel
als gevolg van de nieuwe regeling.
U maakt dan een normale offerte met 19% btw, ook over de montage, en neemt in het
voorblad een zin op in de trant van:
\R RV1=@104*0.1
Bij woningen ouder dan twee
lage btw tarief in rekening
de montage/installatie. Dit
ongeveer @RV1 euro op de in
montage/installatiekosten.

jaar mogen wij vanaf 1 oktober het
brengen over het arbeidsloon van
levert een voordeel op van
deze offerte genoemde

In dit voorbeeld berekenen we het voordeel door 10% te nemen van de ex btw prijs van
montage. Dat is uiteraard een schatting, er vanuit gaande dat het grootste deel van de
montageregels uit arbeid bestaat. Als álle montageregels uitsluitend over arbeid gaan, dan
kunt u het exacte percentage van 0.13 hanteren.
We vertrouwen u met deze informatie van dienst te zijn geweest, met vriendelijke groet,
Henk Westerhof
Technisch directeur Simar Automatisering bv

