Nieuw btwidentificatienummer
voor eenmanszaken
per 01-01-2020

Inleiding
Vanaf 10 oktober 2019 is de Belastingdienst begonnen om aan 1,3 miljoen ondernemers een nieuw btwidentificatienummer te sturen. De Belastingdienst moest van de Autoriteit Persoonsgegevens het oude btw-nummer
aanpassen omdat hierin het burgerservicenummer (BSN) verwerkt zat. Dit betekent dat eenmanszaken het nieuwe btwidentificatienummer vanaf 1 januari 2020 gebruiken bij alle contacten met klanten of leveranciers. Voor de
communicatie met de Belastingdienst voor bijvoorbeeld aangiftes blijft het huidige nummer in gebruik. Zie voor nadere
informatie de website van De Belastingdienst.
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1. Wijzigingen in Unit4 Multivers on-premise/online
Wijzigingen met betrekking tot het nieuwe btw-identificatienummer zullen worden doorgevoerd in een nieuwe versie van
Unit4 Multivers on-premise en online, te weten versie 12.1. Wij verwachten deze versie op vrijdag 13 december 2019
beschikbaar te hebben in onze online omgeving en tevens de download voor on-premise klanten aan te kunnen bieden.

Wat wijzigt er in de software?
Onderhoud | Bedrijfsgegevens
Op het tabblad ‘Btw/intrastat’ staat momenteel het btw-nummer behorende bij de administratie. Dit veld wordt zowel
gebruikt als input variabele op de formulierlay-outs als in de communicatie met de Belastingdienst.
Met ingang van versie 12.1 zal dit veld hernoemd worden naar ‘Btw-identificatienummer’ en zal de controle worden
uitgebreid met de 97-proef naast de reeds bestaande 11-proef, zodat de nieuwe btw-identificatienummers ook worden
geaccepteerd. Ondernemers die een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst hebben ontvangen, kunnen
dit in het veld ‘Btw-identificatienummer’ invoeren. Wij adviseren dit pas na 01-01-2020 te doen. Omdat het veld Btwidentificatienummer’ gewoon in gebruikt blijft als input variabele voor de formulierlay-outs, blijft de inspanning door
gebruikers tot een minimum beperkt.
Tip: indien op een formulierlay-out het btw-nummer ‘hard gecodeerd’ staat vermeld, zal dit wel een aanpassing van het
formulier vragen.
Daarnaast zullen de bedrijfsgegevens worden uitgebreid met een nieuw veld te weten ‘Omzetbelastingnummer’. Dit
veld zal door de applicatie worden gebruikt in de communicatie met de Belastingdienst, bijvoorbeeld in de btw-aangifte
en ICP-opgaaf alsmede de auditfile. Dit nummer zal voorzien zijn van de 11-proef controle. Hiervoor zullen de aangifteprogramma’s alsmede de koppeling met Unit4 DigiPoort in de applicatie worden aangepast. Gebruikers hoeven hier
verder niets voor te doen. Bij de upgrade naar de nieuwe release zal de informatie uit het veld ‘Btw-identificatienummer’
automatisch worden overgezet. Ook hiervoor hoeven gebruikers niets te doen.
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Debiteuren/crediteuren/relaties
De controle op het btw-nummer debiteuren/crediteuren/relaties wordt uitgebreid zodat naast een controle op de
11-proef, btw-nummers die voldoen aan de 97-proef ook worden geaccepteerd, zodat zowel het nieuwe btwidentificatienummer als het huidige btw-nummer bij debiteuren/crediteuren/relaties opgeslagen kan worden.

Importmodule
In de Importmodule wordt voor de import van debiteuren/crediteuren/relaties de controle op het btw-nummer ook
uitgebreid met de 97-proef.

2. Wijzigingen in Unit4 Multivers (Accounting) Web
Wijzigingen met betrekking tot het nieuwe btw-identificatienummer zullen ook worden doorgevoerd in Unit4 Multivers
(Accounting) Web. Wij streven ernaar deze wijzigingen in de update van dinsdagavond 17 december 2019 live te
zetten.

Wat wijzigt er in de software?
Inrichting | Bedrijfsgegevens
In de bedrijfsgegevens staat momenteel het btw-nummer behorende bij de administratie. Dit veld wordt zowel gebruikt
als input variabele op de formulierlay-outs, als in de communicatie met de Belastingdienst.
Met ingang van de release op 17 december zal dit veld hernoemd worden naar ‘Btw-identificatienummer’ en zal de
controle worden uitgebreid met de 97-proef, naast de reeds bestaande 11-proef, zodat de nieuwe btw-identificatienummers ook worden geaccepteerd.

Ondernemers die een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst hebben ontvangen, kunnen dit in het veld
‘Btw-identificatienummer’ invoeren. Wij adviseren dit pas na 01-01-2020 te doen. Dit veld zal nog steeds gebruikt
worden als input variabele voor de formulierlay-outs zoals die van rekeningoverzicht, opdrachten en facturen, zodat de
inspanning door gebruikers tot een minimum wordt beperkt.
Tip: indien op een formulierlay-out het btw-nummer ‘hard gecodeerd’ staat vermeld, zal dit wel een aanpassing van het
formulier vragen.
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Daarnaast zullen de bedrijfsgegevens worden uitgebreid met een nieuw veld, te weten ‘Omzetbelastingnummer’. Dit
veld zal door de applicatie worden gebruikt in de communicatie, de btw-aangifte en de ICP-opgaaf met de
Belastingdienst. Dit nummer zal voorzien zijn van de 11-proef controle. Hiervoor zullen de aangifteprogramma’s
alsmede de koppelingen met Unit4 DigiPoort en Fiscaal Gemak in de applicatie worden aangepast. Gebruikers hoeven
hier verder niets voor te doen. Bij de upgrade naar de nieuwe release zal de informatie uit het veld ‘Btw-identificatienummer’ automatisch worden overgezet. Ook hiervoor hoeven gebruikers niets te doen.

Debiteuren/crediteuren/prospects
De controle op het btw-nummer debiteuren/crediteuren/prospects wordt uitgebreid zodat naast een controle op de
11-proef, btw-nummers die voldoen aan de 97-proef ook worden geaccepteerd, zodat zowel het nieuwe btwidentificatienummer als het huidige btw-nummer bij debiteuren/crediteuren/prospects opgeslagen kan worden.

PAGINA 6 van 11

3. Wijzigingen in Unit4 Multivers Management Monitor
Wijzigingen met betrekking tot het nieuwe btw-identificatienummer zullen ook worden doorgevoerd in Unit4 Multivers
Management Monitor. Wij verwachten deze wijzigingen op vrijdag 13 december 2019 beschikbaar te hebben voor
gebruikers.

Wat wijzigt er in de software?
Bedrijfsgegevens
In de bedrijfsgegevens staat momenteel het btw-nummer behorende bij de administratie. Dit veld wordt zowel gebruikt
als input variabele op de formulierlay-outs, als in de communicatie met de Belastingdienst welke door de accountant
vanuit Unit4 Accounting Online wordt verzorgd.
Met ingang van de release op 13 december zal dit veld hernoemd worden naar ‘Btw-identificatienummer’ en zal de
controle worden uitgebreid met de 97-proef, naast de reeds bestaande 11-proef, zodat de nieuwe btw-identificatienummers ook worden geaccepteerd.

Ondernemers die een nieuw btw-identificatienummer van de Belastingdienst hebben ontvangen, kunnen dit in het veld
‘Btw-identificatienummer’ invoeren. Wij adviseren dit pas na 01-01-2020 te doen. Dit veld zal nog steeds gebruikt
worden als input variabele voor de formulierlay-outs voor facturen, zodat de inspanning voor de Management Monitor
gebruikers tot een minimum wordt beperkt.
Tip: Uiteraard kunnen accountants via Unit4 Accounting Online of Web ook de bedrijfsgegevens van ‘Monitor
administraties’ aanpassen zodat zij hun gebruikers daarmee volledig ontlasten.
Daarnaast zullen de bedrijfsgegevens worden uitgebreid met een nieuw veld te weten ‘Omzetbelastingnummer’. Dit
veld zal door de applicatie worden gebruikt in de communicatie, de btw-aangifte en de ICP-opgaaf met de
Belastingdienst. Dit nummer zal voorzien zijn van de 11-proef controle. Bij de upgrade naar de nieuwe release zal de
informatie uit het veld ‘Btw-identificatienummer’ automatisch worden overgezet. Gebruikers hoeven hier niets voor te
doen.
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Nieuwe menu-entry
Om het zo gemakkelijk mogelijk te maken voor gebruikers van de Management Monitor, zal het scherm voor de
bedrijfsgegevens met ingang van de release op 13 december ook direct op te roepen zijn vanuit het menu:
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Klanten
De controle op het btw-nummer bij het aanmaken en onderhouden van ‘klanten’ wordt uitgebreid zodat naast een
controle op de 11-proef, btw-nummers die voldoen aan de 97-proef ook worden geaccepteerd, zodat zowel het nieuwe
btw-identificatienummer als het huidige btw-nummer opgeslagen kan worden.

4. Wijzigingen in Unit4 Multivers API
Wijzigingen met betrekking tot het nieuwe btw-identificatienummer zullen ook worden doorgevoerd in verschillende
versies en varianten van de Unit4 Multivers API. Daarnaast komt er een nieuwe versie van de API beschikbaar, te
weten versie 2.1. Wij verwachten deze wijzigingen op vrijdag 13 december 2019 beschikbaar te hebben voor zowel
online als on-premise koppelingen.

Wat wijzigt er in de software?
WebAPI
Wijzigingen in objecten van de WebAPI
In de API zullen er wijzigingen worden doorgevoerd in de volgende objecten ten behoeve van het nieuwe btwidentificatienummer voor eenmanszaken:

CompanyDetails
Aan de controle op het veld VatNumber (btw-identificatienummer) zal naast de 11-proef ook de 97-proef worden
toegevoegd. Bovendien zal er een nieuw veld aan de bedrijfsgegevens worden toegevoegd, te weten
OBNumberSoleProprietor (omzetbelastingnummer). Dit veld zal voorzien zijn van de 11-proef.

Customer/Supplier/Organization
Aan de controle op het veld VatNumber (btw-identificatienummer) zal naast de 11-proef ook de 97-proef worden
toegevoegd.
De genoemde wijzigingen zullen met terugwerkende kracht worden doorgevoerd in de volgende API-versies:
Web API: 1.9.2, 1.9.3, 1.9.4, 1.10.0, 1.10.1

NB: het nieuwe veld OBNumberSoleProprietor is alleen beschikbaar in versie 2.1.
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Overige wijzigingen versie 2.1
Naast de wijzigingen met betrekking tot het nieuwe btw-identificatienummer, zullen er ook diverse nieuwe features in de
API 2.1 zijn opgenomen. Bovendien zullen er ook diverse bugs zijn opgelost. Nadere communicatie hieromtrent volgt de
komende periode.

Native API/WCF
Voor koppelingen die gebruik maken van de Native API/WCF integratiemogelijkheid, kunnen de benodigde wijzigingen
niet teruggepatched worden. Dit betekent dat er een nieuwe versie van de Native API/WCF beschikbaar zal komen, te
weten 2.1. Applicaties die middels de Native/WCF integratiemogelijkheid zijn gekoppeld zullen, wanneer er sprake is
van gebruik van de onderstaande objecten en genoemde velden, over moeten stappen naar deze versie van de API of
de WebAPI integratie kunnen aansluiten.
NB: versie 2.1 is bovendien de laatste versie van het WCF portal (native API voor online) dat beschikbaar zal komen.
Toekomstige wijzigingen zullen alleen nog in de WebAPI worden doorgevoerd. Deze zal op de Unit4 online omgeving
tot uiterlijk 31-12-2020 actief blijven, daarna zal online koppelen middels WCF niet meer mogelijk zijn. On-premise kan
dan nog wel gebruik gemaakt worden van de native API.

Wijzigingen in objecten van de native API/WCF
In de API zullen er wijzigingen worden doorgevoerd in de volgende objecten ten behoeve van het nieuwe btwidentificatienummer voor eenmanszaken:

CompanyDetails
Aan de controle op het veld VatNumber (btw-identificatienummer) zal naast de 11-proef ook de 97-proef worden
toegevoegd. Bovendien zal er een nieuw veld aan de bedrijfsgegevens worden toegevoegd, te weten
OBNumberSoleProprietor (omzetbelastingnummer). Dit veld zal voorzien zijn van de 11-proef.

Customer/Supplier/Organization
Aan de controle op het veld VatNumber (btw-identificatienummer) zal naast de 11-proef ook de 97-proef worden
toegevoegd.
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5. Wijzigingen in Unit4 Business Connector (UBC)
Wijzigingen met betrekking tot het nieuwe btw-identificatienummer zullen ook worden doorgevoerd in UBC. De
verwachte releasedatum hiervan is vrijdag 13 december 2019.

Wat wijzigt er in de software?
Wijzigingen in objecten van UBC
In de Unit4 Business Connector zullen er wijzigingen worden doorgevoerd in de volgende objecten ten behoeve van het
nieuwe btw-identificatienummer voor eenmanszaken:
CompanyDetails
Aan de controle op het veld VatNumber (btw-identificatienummer) zal naast de 11-proef ook de 97-proef worden
toegevoegd.

Customer/Supplier/Organization
Aan de controle op het veld VatNumber (btw-identificatienummer) zal naast de 11-proef ook de 97-proef worden
toegevoegd.
De genoemde wijzigingen zullen worden doorgevoerd in de volgende versie UBC 9.3 (.0.0).

NB: de ondersteuning en het onderhoud op UBC zal zoals eerder gecommuniceerd op 31-12-2020 vervallen, wat zal
betekenen dat er vanaf dat moment geen wijzigingen meer doorgevoerd zullen worden. Mogelijk verdwijnt UBC daarna
ook uit de installatieset.

Meer informatie of vragen:
HRTbusiness.nl
info@hrtbusiness.nl
088 - 4242 500
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