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CRMPlusPlus BTW 

Als u facturen in CRM aanmaakt, zult u vaak 

zelf de BTW moeten berekenen per product / 

dienst (waarschijnlijk met een calculator). 

Er bestaan reeds diverse oplossingen om 

BTW te berekenen. Maar wat als u een deel 

van uw facturen mét BTW en een deel zonder 

BTW c.q. BTW verlegd moet aanmaken? 

Dan is de BTW oplossing een handige add-on op Microsoft Dynamics CRM. 

BTW 
De BTW oplossing bestaat uit een nieuwe entiteit (BTW tarief) die gekoppeld is aan o.a. Accounts, 

Contactpersonen, Potentiële Klant, Product, Verkoopkans (Product), Offerte (Product), Order (Product) 

en Factuur (Product). 

Producten en/of Diensten kunnen een verschillend BTW tarief hebben. Ook voor het factureren van uw 

klanten kan het nodig zijn om een verschillend BTW tarief te hanteren (b.v. BTW Verlegd indien u een 

intracommunautaire levering heeft). Het is dán belangrijk dat alle andere BTW tarieven in de BTW 

berekeningen genegeerd worden en dat het “overheersende” BTW tarief in de berekening gehanteerd 

wordt. 

 

 

In het tweede voorbeeld is het veld “Negeren” geselecteerd. Als dit BTW tarief geselecteerd is op de 

Account aan wie de Factuur gestuurd wordt, zal het BTW percentage van dit record (0%) voor alle 

Producten en Diensten gehanteerd worden. 

Voorbeeld Factuur met Factuur Producten 

 

In bovenstaand voorbeeld is in de kolommen te zien wat de prijs per eenheid is, de hoeveelheid, het 

geldende BTW tarief (gekoppeld aan het product, tenzij óf op de Factuur óf op de Factuur Account een 

prevalerend BTW tarief geselecteerd is), het regelbedrag excl. BTW en het BTW bedrag per factuur 

productregel. 
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In het voorbeeld is duidelijk dat de Microsoft Dynamics CRM licentie een BTW Verlegd tarief heeft, 

waardoor het BTW bedrag € 0,00 is. 

In de standaard samenvatting worden de netto en BTW bedragen per factuur productregel opgeteld en 

wordt het bruto bedrag berekend. 

 

BTW wijzigen percentage 
Indien door wetgeving het BTW percentage gewijzigd moet worden, is het aan te raden om een nieuw 

BTW record aan te maken en het oude record te deactiveren. 

Let er wel op dat dan bij alle Producten en Klanten waaraan het oude BTW tarief gekoppeld is, het 

nieuwe BTW tarief toegevoegd wordt (bulk edit). Met deze werkwijze worden historische gegevens 

geborgd! 


