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BTW Code Conversie Legal Eagle Integratie Zonder 
Export 

 versie 2.18.x naar 2.19.0 

 

Voor de BTW conversie is kennis van Legal Eagle noodzakelijk. Lees in ieder geval eerst dit document door 

om te zien of u voldoende kennis heeft om de conversie uit te voeren. U kunt de conversie overigens op 

ieder moment stoppen door op de knop ‘Stoppen’ te drukken. Er is dan niets gebeurd maar het is wel 

zonde van de tijd. U dient een backup terug te zetten, u dient de btw code conversie af te ronden om 

verder te kunnen werken met Legal Eagle! 

Druk op de knop ‘Verder’ als u wilt beginnen. Er wordt een backup gemaakt van uw database: 
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Als de backup klaar is verschijnt de volgende mededeling: 

 

Direct na het wegklikken van deze mededeling, verschijnt een overzicht van de BTW tarieven die het 

conversieprogramma in uw database heeft aangetroffen. Ieder BTW tarief heeft een eigen regel. Als het 

conversieprogramma een geschikte vertaling heeft gevonden, dan zal de regel groen zijn. Regels zonder 

geschikte vertaling zijn rood. 

Het resultaat zal per Legal Eagle installatie verschillen, maar in de meeste gevallen zal het 

conversieprogramma er in slagen een geschikte vertaling te vinden. Alle regels zijn dan groen en hoeft er 

nauwelijks iets gedaan te worden. Hieronder staat het resultaat van een database waar direct geschikte 

vertalingen werden gevonden: 

 

Om te controleren of alles inderdaad in orde is, kan men de knop ‘Check!’ aanklikken: 
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In dit geval verschijnt de mededeling dat alles gereed is voor de conversie: 

 

Indien men wenst, is het echter mogelijk de code en of de naam van het BTW tarief te wijzigen. Dit is ook 

mogelijk in Legal Eagle, maar men kan het ook hier doen met de knop ‘Wijzigen’: 

 

 

Hiermee roept men het wijzigscherm op. Zolang een BTW tarief aan een nieuwe code gekoppeld is, 
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kunnen alleen de code en de naam gewijzigd worden. Zie de pijlen: 

 

De naam is geheel vrij, maar het is aan te raden de Hoogte (hoog tarief, laag tarief of nultarief)  en de 

Soort (te betalen of te vorderen) in de naam op te nemen zodat het tarief duidelijk te herkennen zal zijn. 

Het programma ziet er op toe dat er per BTW tarief een verschillende code is. Als test veranderen we hier 

even de code ‘0’ in een ‘1’ en drukken op OK. Dan keren we in het overzicht terug: 

 

De nieuwe codes zijn rood omdat ze allebei ‘1’ zijn. Zouden we nu op de knop ‘Check!’ drukken, dan 

wordt het resultaat afgewezen: 

 

Als de codes uniek gemaakt worden, worden de regels weer helemaal groen en kan de conversie 

uitgevoerd worden. 

Het kan echter voorkomen dat het conversieprogramma er niet in slaagt een vertaling te vinden omdat 
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de BTW tarieven onbekend zijn of omdat de BTW tarieven onvolledig of verkeerd waren ingevuld. Dan 

heeft het conversieprogramma uw hulp nodig. Daarom is het nodig dat u voldoende functionele kennis 

van Legal Eagle bezit. Hieronder staat het overzicht van een database die niet meteen omgezet kan 

worden: 

 

Indien u nu stopt het de BTW code conversie kunt u niet verder werken met Legal Eagle. Zodra u Legal 

Eagle opnieuw opstart zal het BTW code conversie scherm geopend worden. U dient de BTW code 

conversie af te ronden. 

De betekenis van de kolommen hierboven is als volgt: 

KOLOM OMSCHRIJVING 

Co Oorspronkelijke code 

Aantal Aantal malen dat deze code gebruikt wordt 

Oude naam Omschrijving oorspronkelijke code 

Perc. Percentage 

Ho Oorspronkelijke Hoogte (Hoog, Laag of Nul tarief) 

So Oorspronkelijke Soort (Te betalen of Te vorderen) 

To Oorspronkelijke Tegen BTW code. Louter informatief want de nieuwe 
standaardcodes hebben hun eigen ‘ingebakken’ Tegen BTW code  

Cn Nieuwe code 

Nieuwe naam Omschrijving nieuwe naam 

Hn Nieuwe Hoogte. Bij aanvang is dit gelijk aan de oorspronkelijke Hoogte. U kunt de 
Nieuwe Hoogte wijzigen  maar doe dit alleen als u zeker weet dat de 
oorspronkelijke waarde fout is of ontbreekt. 

Sn Nieuwe Soort. Bij aanvang is dit gelijk aan de oorspronkelijke Soort. U kunt de 
Nieuwe Soort wijzigen  maar doe dit alleen als u zeker weet dat de oorspronkelijke 
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waarde fout is of ontbreekt. 

Actief Hiermee kunt u aangeven of de code in het vervolg beschikbaar moet zijn voor 
nieuwe gegevens of niet. Bestaande gegevens blijven natuurlijk wel verbonden met 
deze code. Deze instelling is later in Legal Eagle altijd nog te wijzigen. 

 

Alle regels zijn rood.Dat wil zeggen dat het conversieprogramma voor geen enkele BTW tarief een 

geschikte BTW code gevonden heeft. Dat komt allereerst omdat de Hoogte en Soort van de BTW codes 

niet waren ingevuld 

Zouden we bijvoorbeeld proberen de eerste regel met een BTW code te verbinden door op de knop 

‘Verbinden met BTW code’ te drukken: 

 

Dan laat het programma weten wat er mankeert: 

 

We kunnen de ontbrekende gegevens aanvullen door de regel te selecteren en op de knop ‘Wijzigen’ te 

drukken: 
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We hadden de regel ook kunnen dubbelklikken. De regel komt in wijzigmode: 

 

We kiezen voor deze regel als Hoogte Nul en als soort Te Betalen. Na OK keert het regeloverzicht terug: 
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De regel is voorzien van de juist aangebrachte wijzigingen. We proberen de regel te koppelen met de 

knop ‘Verbinden met BTW code’: 

 

De eerste regel is gekoppeld! We gaan op dezelfde manier de overige regels van de juiste Hoogte en 

Soort voorzien: 

 

Er zijn twee tarieven BTW Hoog te Betalen. In zulke gevallen doet men er goed aan de meest 

voorkomende code als eerste aan een standaard BTW code proberen te koppelen. Dat is het tarief van de 

tweede regel die 66 keer voorkomt. Selecteer de regel en druk weer op de knop ‘Verbinden met BTW 

code’:  

 

Gelukt! Laten we eens proberen de andere code Hoog te betalen van de vierde regel op dezelfde manier 

te verbinden: 

 

Weer gelukt! Merk op dat code en nieuwe naam van de tweede regel zijn overgenomen. De 

oorspronkelijke codes ‘1’ en ‘6’ zullen door het conversieprogramma worden samengevoegd tot de 

nieuwe code ‘1’. Bij het wijzigen van de nieuwe code of naam van een van deze twee regels zal na 



Gebruikershandleiding Legal  

 
 

 

bewaren ook de andere regel van dezelfde waarden zijn voorzien. Er is met de checkboxen aan de 

rechterkant van de regels snel te zien of een of meer regels gekoppeld zijn: de vinkjes verschijnen en 

verdwijnen gelijktijdig. Probeer de overige regels op dezelfde manier aan een BTW code te verbinden. Dit 

lukt voor alle regels behalve voor de laatste: 

 

Bij de laatste regel verschijnt deze boodschap: 

 

Dat is niet vreemd want een tarief van 15 % is geen bestaand BTW tarief. Wellicht is het een buitenlands 

tarief. Toch moeten we dit tarief van een vertaling voorzien want er zijn gegevens aan gebonden. Dit 

doen we door de regel te selecteren en de knop ‘Eigen BTW code aanmaken’ te gebruiken: 
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Het programma vraagt een bevestiging: 

 

En de regel is blauw geworden. Dat betekent dat er een Eigen BTW code van 15% voor zal worden 

aangemaakt: 

 

ER zijn geen rode regels meer. We zouden moeten kunnen converteren. Dat controleren we met de knop 

‘Check!’: 

 

Het programma is tevreden. We kunnen desgewenst nog wat wijzigingen aanbrengen. We hebben wel 

een eigen code aangebracht om bestaande gegevens van het juiste tarief te voorzien, maar we zouden 

niet graag zien dat dit vreemde BTW tarief in de toekomst aan nieuwe gegevens zal worden gekoppeld. 

Dit kan door de code te deactiveren. Dat is later ook mogelijk in Legal Eagle maar hier kan het ook: 

verwijder het vinkje van de regel: 

 

 

 

Als alles naar wens is kan de knop ‘Verder’ geactiveerd worden. We komen dan op het volgende scherm: 



Gebruikershandleiding Legal  

 
 

 

 

Indien u nu stopt het de BTW code conversie kunt u niet verder werken met Legal Eagle. Zodra u Legal 

Eagle opnieuw opstart zal het BTW code conversie scherm geopend worden. U dient de BTW code 

conversie af te ronden. 
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We drukken nogmaals op ‘Verder’ om echt te gaan converteren: 

 

De conversie is nu uitgevoerd. Na het wegklikken van de informatie is het logbestand in het scherm te 

lezen. De inhoud van dit scherm is later ook te lezen in het bestand BTWconvLog.Txt in de root van Legal 

Eagle. 

We moeten Legal Eagle twee maal opstarten. Na de eerste keer verschijnt deze boodschap: 

 

Bij de tweede keer start Legal Eagle normaal op maar nu als versie 2.19. 


