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In Unit4 Multivers 10.10 is het opdracht-/(proef)factuurformulier aangepast.
Onder in het standaardformulier voor de factuuropdrachten en -facturen staat de Btw-specificatie. Tot versie
10.10.0.0 werd de btw altijd van Btw-code '0' (standaard 0%) tot code '2' (standaard 21%) getoond. Zo was
de opmaak van de Btw-regels in de meegeleverde standaardformulieren. De regels werden alleen getoond
als de code daadwerkelijk op de factuurregels gebruikt was.

Met versie 10.10.0 was op het formulier de plaats en de volgorde van het Btw-tarief afhankelijk geworden
van het Btw-tarief dat voor die regel gold. Dus bijvoorbeeld:

Als de eerste factuurregel een btw van 6% had, werd dat de eerste Btw-tarief en het eerste Btw-bedrag.
Maar regels met dezelfde Btw-code werden uiteraard wel bij elkaar gehouden.
Zie het volgende voorbeeld:

In de formulierlay-out is te zien dat wat in het formulier op de eerste Btw-regel (0) in de Page Footer staat (in
dit voorbeeld van het standaardformulier bij Unit4 Multivers), niet meer overeen komt met het tarief (de Btwcode). De regel Btw(0) gaf in versie 10.10.0 het tarief van factuurregel 1:
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Dit zal in de meeste gevallen waarbij de Btw-regellay-out in het meegeleverde standaardformulier niet is
aangepast geen fouten of problemen opleveren.
Maar er ontstaat wel een probleem bij de inrichting van een formulier waarbij (bijvoorbeeld) alleen de Btwregels 'Btw 1' = Btw-code 1 en 'Btw 2' = Btw-code 2 gebruikt worden en er geen 'Btw-regel '0' is.

Dan worden de Btw-bedragen niet meer weergegeven op het formulier.
Update release 10.10.0
In deze release is de volgorde nu weer als vanouds en niet meer afhankelijk van het gebruikte tarief in de
eerste factuurregels.
Daarbij geldt het volgende:
De Btw-regelvolgorde in de formulieren moet oplopend zijn vanaf '0'
Wat in de formulierlay-out nu altijd noodzakelijk is, is dat de eerste Btw-regel in de Pagefooter de formule
'Btw0' bevat, de tweede regel 'Btw1' en zo verder de volgende regels in oplopende volgorde.

De eerste Btw-regel geeft Btw-code '0',
De tweede Btw-regel geeft Btw-code '1'
De derde geeft Btw-code 3
Etc.
Wenselijk blijft dat de regels alleen getoond worden als de code daadwerkelijk op de factuurregels gebruikt
is (tenzij u dit anders wenst uiteraard).

Let op!
Het percentage hebt u zelf aan de code gekoppeld bij de Btw-tarieven. Dus als u het Btw-percentage van
code '0' op 21% hebt staan, wordt dit percentage op de eerste regel getoond.
Maar het Btw-percentage is nu niet meer afhankelijk van de het percentage op de eerste factuurregel.
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