BELASTING
Normale btw-regels voor de
landbouw

ondernemen met

cumela

Veranderingen in de btw-regelgeving per 1 januari 2018
Per 1 januari 2018 wordt de btw-regelgeving op een aantal onderdelen gewijzigd. Zo vervalt de landbouwregeling. Ook
wordt het lage tarief (6 procent) voor dienstverlening aan deze ondernemers afgeschaft. Voor veel bedrijven betekent dit een
vereenvoudiging van de administratie.

Al in 2016 heeft het kabinet aangekondigd dat de landbouwregeling voor de btw per 1 januari 2018 wordt afgeschaft. De
landbouwregeling is onaantrekkelijk voor ondernemers die
veel investeren en bovendien verschillen landbouwers (zie
kader) door modernisering nauwelijks nog van andere ondernemers. Als het wetsvoorstel wordt aangenomen, vallen
alle landbouwers vanaf 1 januari 2018 onder de normale btwregels: zij moeten aangifte doen, facturen opmaken die aan
de wettelijke vereisten voldoen en kunnen de aan hen in rekening gebrachte btw op hun aangifte in aftrek brengen.

Dienstverlening aan landbouwers
Situatie tot 1 januari 2018
Veel cumelaondernemers verrichten diensten aan landbouwers. In de wet is zelfs een speciale post opgenomen waarmee dienstverlening door agrarische loonbedrijven aan landbouwers onder het lage btw-tarief (6 procent) is gebracht.
Dit lage tarief geldt ook voor diensten van fokinstellingen

Nog niet definitief
Op het moment van schrijven van dit artikel zijn de wetsvoorstellen met de
btw-wijzigingen nog niet definitief. Het is echter wel de verwachting dat de
wetsvoorstellen worden aangenomen.
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en boekhoud- en belastingadviesbureaus aan landbouwers.
Tevens valt ook het bewaren, drogen, koelen, ontsmetten,
schonen, sorteren en verpakken van goederen die door landbouwers zijn voortgebracht of geteeld onder deze post. Zelfs
het vervoer van deze goederen naar veilingen valt nog onder
het lage btw-tarief.
Situatie vanaf 1 januari 2018
In verband met de afschaffing van de landbouwregeling vervalt ook de hiervoor genoemde speciale post in de btw-regeling. Voor u als cumelaondernemer wordt dit gemakkelijker. U
hoef niet meer te beoordelen of een dienst wel of niet onder
het lage tarief valt. Dit betekent dat u als agrarisch loonbedrijf
na 1 januari 2018 diensten verricht aan landbouwers hierover
21 procent btw aan uw klant in rekening dient te brengen. U
geeft de in rekening gebrachte btw aan via uw btw-aangifte
en draagt deze af aan de Belastingdienst. Omdat uw klant
vanaf 1 januari 2018 ook een ‘normale’ btw-ondernemer
wordt, kan hij deze door u in rekening gebracht btw als voorbelasting in aftrek brengen in zijn btw-aangifte.

Bewaak uw betalingstermijn
Doordat het in rekening gebrachte btw-tarief omhoog gaat
van zes naar 21 procent heeft dit invloed op de liquiditeit.
Vooral aan het eind van het kwartaal, als de btw moet worden

voldaan, kan dit een extra hoge aanslag betekenen. Bewaak
betalingstermijnen daarom goed en hou rekening met een
tijdelijke extra liquiditeitsbehoefte.

Lage btw-tarief van 6 naar 9 procent
Op de levering van veel agrarische producten blijft nog het
lage btw-tarief van toepassing. Kort gezegd gaat het om
producten die behoren tot de eerste levensbehoeften, zoals,
groente, fruit, granen, aardappelen, vee, zaden, stro, veevoer,
wol en dergelijke, maar ook bloemen, planten en bomen. Let
op: als u in combinatie met een dienst agrarische producten
levert, moet u altijd goed nagaan of het lage tarief hierop van
toepassing is. (Kunst)mest en bestrijdingsmiddelen vielen en
vallen bijvoorbeeld niet onder het lage btw-tarief. Per 1 januari 2018 vervalt het lage tarief voor de levering van broedeieren voor pluimvee en voor gas en minerale olie (inclusief
het vervoer ervan) voor verwarming ter bevordering van het
groeiproces van tuinbouwproducten.

Wanneer welk tarief toepassen?
In verband met de wijzigingen per 1 januari 2018 is het goed
om te weten welke leveringen en diensten nog conform de
regels van voor 1 januari kunnen worden belast. In principe is
het tijdstip waarop de levering of dienst plaatsvindt bepalend,
dus niet de factuurdatum of betaaldatum.

Landbouwers
De landbouwregeling die nu vervalt, was bedoeld om de administratieve lastendruk
voor akkerbouwers, veehouders, tuinbouwers en bosbouwers laag te houden.
Hieronder vallen ook (deelteelt)contracttelers, contractmesters, handelaren in fruit
op stam of veldgewassen, exploitanten van bossen, landgoederen, proefboerderijen
en -tuinen, paardenopfokbedrijven, pluimveehouders, varkensmesters en vetweiders.
In dit artikel spreken we over deze ondernemers als ‘landbouwers’.

Enkele voorbeelden:
• Heeft u als agrarisch loonbedrijf een dienst aan een landbouwer verricht voor 1 januari 2018, dan is nog het 6-procenttarief van toepassing. Na 1 januari 2018 moet u 21 procent in
rekening brengen.
• Heeft u een langdurig contract (bijvoorbeeld voor onderhoud) afgesloten met een klant en loopt dit contract over
de jaargrens heen, dan moet u een splitsing aanbrengen in
het bedrag dat betrekking heeft op de periode tot 1 januari
en de periode na 1 januari. Indien nodig moet u een aanvullende factuur sturen over de periode na 1 januari tegen het
tarief van 21 procent over deze periode.

TEKST: Janneke Wijnia
Algemeen Directeur Cumela
advertentie

Koppelingen
Online bestellen: buma.com
info@buma.com
0514 571826

SLEEP- EN TRANSPORTSLANG
Bezoek onze webshop voor een uitgebreid overzicht van koppelingen en
andere toebehoren.

Slangbrug

Groen producten

Grond producten

Infra producten
GRONDIG 10 2017

73

