Actueel in historisch perspectief: bedrijven en btwregelingen
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In 1975 deden bijna alle land en tuinbouwbedrijven mee aan de btw landbouwregeling. De betreffende
ondernemers betalen bij aankoop van producten en investeringen btw en ontvangen ter compensatie een
opslag (forfait) op de prijs van de verkochte producten. Deelnemers aan de btw landbouwregeling hoeven
hiervoor geen administratie bij te houden. Voor de deelnemers aan de ondernemersregeling is een ‘btw
boekhouding’ echter wel verplicht. Er waren destijds ruim 3.000 bedrijven, vooral de grotere, die een
beroep deden op de ook buiten de landbouw geldende ‘normale’ ondernemersregeling. In de loop der jaren
is het aandeel bedrijven dat onder de btw landbouwregeling valt, geleidelijk afgenomen. Dit blijkt uit
gegevens uit het Bedrijven Informatienet van het LEI, een steekproef die representatief is voor ongeveer
85% van de land en tuinbouwbedrijven (hele kleine (<16 ege) en hele grote (>1.200 ege) bedrijven uit de
CBS Landbouwtelling worden niet gerepresenteerd).
In 1999 paste ongeveer een derde deel van de agrarische bedrijven de normale ondernemersregeling toe.
In 2000 zijn de btw tarieven voor een aantal belangrijke producten voor de landbouw gewijzigd. Zo zijn de
gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest verschoven van het lage (6%) naar het normale tarief (19%).
Door deze wijziging is het voor meer bedrijven aantrekkelijker geworden om te kiezen voor de normale
regeling. In 2001 had daarom bijna de helft van de bedrijven (46%) gekozen voor de normale regeling, ofwel
15% meer dan in 1999. Gedurende de laatste jaren is dit percentage verder toegenomen. In 2005 bedroeg
het aandeel 56%. De landbouwregeling was voor de glastuinbouw en intensieve veehouderijbedrijven al
langer van ondergeschikt belang. Ook de akkerbouw en andere gewastelende bedrijven zijn de laatste jaren
in grote getallen overgestapt. In de melkveehouderij is het aandeel landbouwregelaars met krap 65% nog
het hoogst.
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