
BTW AANPASSING 6%    SHARP 
(*) klanten met een niet fiscale kassa van Sharp nemen best contact met ons op voor een 

telefooninterventie – deze staan anders geprogrammeerd in bepaalde gevallen. 

NEEM EERST EEN BACKUP OP DE SD CARD INDIEN U MET EEN FISCALE KASSA WERKT; toets backup 

maken ligt of in het functiescherm of in het MGR Scherm 

 

RESTAURANT VERSIE 1 – RECHTS BOVENAAN NAAST L01P1 staat een V 

• Betaalscherm – Mgr Scherm – PGM – Artikelen – Omzetgroep 

• Omzetgroep Frisdranken , Warme Dranken, Suppl Bar, Food Resto , Tearoom of andere 

benaming die te maken hebben met eten : hier ga je naar BLZ 2, belastbaar 1 zet je op NEE , 

belastbaar 3 zet je op JA 

o Na iedere omzetgroep aanpassingen druk je exit - bewaren 

• Na de laatste aanpassing : Exit – bewaren – home – Exit 

• Betaalscherm – MgrScherm – Service(toets) grijze toets rechter benedenhoek, (2) instellen , 

(2) systeem presets , BLZ 3, SRV#987 staat nu op 0021 en die verander je in 0020 , exit – 

bewaren , exit , exit 

• !! toets Meeneem” of “Take Away”  

o Betaalscherm – MGR Scherm – Mode -  (7) AUTO TOETS FUNCTIE – (2) AUTO TOETS 

REEKS – zoek de toets “MEENEEM” OF “ TAKE AWAY – ga met pijltjestoets op “VAT 

SHIFT TRANS” – zodat die in rode kleur komt. En druk op “RECORD WISSEN” – exit – 

bewaren – exit  - exit 

• Voor de speciale koffie’s zoals Irish Coffee , Italian….ga je bij het artikel zelf (via wijzig 

artikel) de BTW op belastbaar 1 gaan zetten (BLZ 2) zodoende blijven die aan 21% staan. 

 

 

RESTAURANT VERSIE 2 – ER STAAT GEEN “V” RECHTSBOVEN IN SCHERM 

• Betaalscherm – Mgr Scherm – PGM – Artikelen – Omzetgroep 

• Omzetgroep Frisdranken , Warme Dranken, Suppl Bar , Food Resto , Tearoom of andere 

benaming die te maken hebben met eten : hier ga je naar BLZ 2, belastbaar 1 & 2 zet je op 

NEE , belastbaar 3 zet je op JA 

o Na iedere omzetgroep aanpassingen druk je exit – bewaren 

• !! toets Meeneem” of “Take Away”  

o Betaalscherm – MGR Scherm – Mode -  (7) AUTO TOETS FUNCTIE – (2) AUTO TOETS 

REEKS – zoek de toets “MEENEEM” OF “ TAKE AWAY – ga met pijltjestoets op “VAT 

SHIFT TRANS” – zodat die in rode kleur komt. En druk op “RECORD WISSEN” – exit – 

bewaren – exit  - exit 

 

• Voor de speciale koffie’s zoals Irish Coffee , Italian….ga je bij het artikel zelf (via wijzig 

artikel) de BTW op belastbaar 1 gaan zetten (BLZ 2) zodoende blijven die aan 21% staan. 

 


