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Btw afstandsverkopen
Per 1 juli 2021 gaan de btw-regels voor verkopen aan particulieren/consumenten in landen binnen de
EU veranderen.
- Bij leveringen aan particulieren in landen binnen de EU, moet de btw van het betreffende land in
rekening worden gebracht (indien boven drempel van € 10.000).
Hiervoor is in King 5.65 btw-afstandsverkopen gemaakt.
Via King kan de juiste btw worden bepaald voor de btw-aangifte.

Btw codes / Vaste gegevens btw
Als eerste moet je als ondernemer btw-codes aanmaken voor de landen waaraan je levert per
goederenstroom.
Denk aan: Lever je vanuit het eigen land, - een ander EU land, - vanuit het land van aangifte of - vanuit
een niet-EU-land.
1. Je maakt per land, per btw-tarief en per goederenstroom btw-code’s aan.
▪ Geef de juiste btw-percentage(s) in
▪ Selecteer rubriek aangifte 3c
▪ Geef het land van aangifte op
▪ Tarief: algemeen of verlaagd
▪ Prestatiesoort: goederen of diensten
▪ Levering vanuit: vanuit welk land worden de goederen geleverd

2. In het menu punt ‘Stamgegevens>BTW-codes>Vaste gegevens BTW’ vink je aan dat je
afstandsverkopen gebruikt.
Dan leg je daar per land en per goederenstroom de default btw-code vast.
Deze btw-code zal standaard gebruikt worden bij ieder artikel in de order.
Afwijkende btw-code’s leg je vast per artikel.
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Artikel- tarief gegevens
Bij de artikel- en tarief-gegevens is een tabkaart ‘BTW afstandsverkopen’ toegevoegd.
Deze tabkaart toont de default ‘BTW-code’ die bij de ‘Vaste gegevens BTW’ is vastgelegd.
Als voor het betreffende artikel een andere btw-code in dat land van toepassing is kun je die hier
opgeven.

NB. Het aanpassen van de btw-codes bij artikelen kun je voor meerdere artikelen tegelijk doen via
menupunt Artikelen>Artikelen, knop Onderhoud, tab btw-afstandsverkopen.
Gebruik filters om een specifieke range artikelen te selecteren voor onderhoud.
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King kan nu in de verkooporders per land de juiste btw-code invullen.
Hierbij wordt gekeken naar het land in het verzendadres van de order.
Pas je in een order het verzendadres aan dan zal King aangeven dat de btw-codes aangepast wordt.

Rapportage btw-afstandsverkopen
Je kunt de rapportage van je verkopen per EU-land uitdraaien via menu punt ‘Financieel > Aangifte >
Afdrukken omzetoverzicht per land’.
Dit overzicht kun je gebruiken om aangifte te doen in de betreffende landen.
Als je de afstandsverkopen via de One-stop-shop verwerkt, dan telt de Belastingdienst de buitenlandse
verkopen alvast mee.

De Webshop
Als je een webshop gekoppeld hebt aan King, controleer dan of je webshop is voorbereid op de
afstandsverkopen.
Bij de ‘Vaste gegevens webwinkel’ geef je aan of de gegevens van de btw-afstandsverkopen naar de
webwinkel gesynchroniseerd worden.
▪ Geef aan dat Vaste gegevens btw-gesynchroniseerd wordt naar de webwinkel.
▪ Geef bij ‘Artikelen-BTW’ aan of ‘Alleen bij artikel/tarief ingevulde BTW-codes’(de afwijkende codes)
of ‘Alle BTW-codes’ gesynchroniseerd moeten worden.

Kijk voor meer informatie en een instructievideo: Nieuwe btw-regeling afstandsverkopen per 1 juli 2021

Nieuwe functionaliteiten King 5.65a1

© KING Software

Pagina 4 / 6

Kopiëren NAW gegevens
Als je de gegevens van Debiteuren, Crediteuren en Relaties kopieert dan kunnen nu de gekoppelde
taken en archiefstukken mee worden gekopieerd naar de nieuwe relatie.

King WMS gegevens zichtbaar in uitlever- en factuurhistorie
Als je de King WMS scanners gebruikt om orders te picken dan stuurt King WMS gegevens over de
gepickte en gecontroleerde order naar King.
Deze gegevens kun je vinden in het tabblad ‘King WMS’ in de uitlever- en factuurhistorie.
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Zoekvenster openstaande bestellingen per leverancier
De zoekfunctionaliteit van openstaande bestellingen per leverancier is uitgebreid waardoor het
makkelijker is om een bestelling te vinden.
- Het zoeken in de kolommen is uitgebreid met ‘Toon ‘Bestelnr.’ begint met’ en ‘Toon ‘Bestelnr.’
bevat’.

Extra melding bij invoeren verkooporders
Er is een extra melding toegevoegd aan het venster ‘Invoeren orders’.
- Als je een artikel selecteert dat aangevinkt is voor directe productie en er is voor dat artikel genoeg
op voorraad in het magazijn dan kun je hierover een melding laten geven.

-

Via het menupunt Weergeven>Meldingen kun je deze melding aan of uit zetten.

Webservices
De volgende webservices zijn toegevoegd of aangepast:
▪ Webservice Debiteur_ToevoegenWijzigen – Deze is uitgebreid met gegevens voor
inkoopcombinaties.
▪ Webservice Order_Toevoegen – Deze is uitgebreid met het veld Aparte levering.

Diverse wijzigingen
▪

Op de Afdruk van de productie-order is nu ook de THT-datum en productiedatum van partijen
beschikbaar.
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