
BTW AANPASSING 12% & 21%   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 

 

Bij de meeste klanten is het VERSIE 2 

 

FRITUUR VERSIE 1  

 WANNEER UW ARTIKELEN ALLEMAAL DUBBEL   GEPROGRAMMEERD ZIJN 
• Betaalscherm – Mgr Scherm – PGM – (1) ARTIKELEN – (1)OMZETGROEPEN  

• De omzetgroepen met T ervoor (normaal vanaf 21 tem 34) ga je aanpassen als volgt; 

• Je drukt op de omzetgroep (vb T FRIETEN) – kies BLZ 2 – belastbaar 3 zet je op NEE en 

belastbaar 2 zet je op JA – exit - bewaren 

• Als je dit gedaan hebt dan druk je nogmaals exit , ga je via (2) PLU/EAN naar je resto(ter 

plaatse) scherm 

• Je gaat naar de dranken die onder “drank ter plaatse” liggen en je verandert de omzetgroep 

van 15 naar 35. 

• Voorbeeld cola= omzetgroep 15 en die zet je op 35 (drank 21%) 

• Hierna verlaat je alles met exit. 

 

 

FRITUUR VERSIE 2  

WANNEER JE OP DE KASSA ONDERAAN “MENUKAART” HEBT STAAN 

• Betaalscherm – Mgr Scherm – Mode – (7) Auto Toets Functie – (2) Auto Toets Reeks – met 

roze pijltoets naar rechts tot nr 82 TER PLAATSE – druk op deze toets – ga met pijltjes op het 

2de lijntje gaan staan (SCHERM T PLAATS of MENUKAART OF cijfer 1) 

• Kies nu via “FUNCTIETOETS” (onderaan in het kader) voor “[+] Betaling, Kies “0462 

VATSFT_TRANS” ,  exit ,  

• Nu zie je bij nr 2  in het lijstje “VATSFT_TRANS” staan 

• Exit , bewaren , exit, exit 

• Controleer nu de omzetgroep bij de frisdranken en warme drank onder de groep “drank ter 

plaatse” 

• Je gaat naar de dranken die onder “drank ter plaatse” liggen en je verandert de omzetgroep 

van 15 naar 35. 

• Voorbeeld cola= omzetgroep 15 en die zet je op 35 (drank 21%) 


