Fiscaal

Nieuwe btw-regelgeving op
samengestelde sierteeltproducten
Enkele AVBS-leden signaleerden dat zij van hun boekhouder 21% btw op hun bloemen of
planten moeten aanrekenen. Klopt dat wel? AVBS zocht dit samen met SBB uit. Voor
samengestelde sierteeltproducten gelden vanaf volgend jaar alvast nieuwe regels.
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Naar aanleiding van het verlaagd btw-tarief op de levering
van levende bomen, struiken en plantgoed voor tuinonderhoud werden ook standpunten en toleranties in verband
met de samengestelde sierteeltproducten herbekeken. De
basis hiervoor is de omzendbrief 2019/C/92 over het btwtarief dat van toepassing is op bomen en planten die geleverd worden bij de aanleg en onderhoud van tuinen. Deze
nieuwe regels gaan in op 1 januari 2020. We leggen ze uit
aan de hand van drie situaties.

In een gebruikelijke container: 6%
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In een eerste situatie worden levende bomen, planten of
bloemen aangeboden in een gebruikelijke container zoals
bijvoorbeeld een standaardpot. Deze vallen voor het geheel
onder het 6% btw-tarief. De gebruikelijke containers zijn
geen doel op zich, ze zijn noodzakelijk als transport- of
verpakkingsmiddel voor de boom, plant of bloem. Ze zijn
niet bedoeld om duurzaam te gebruiken of te worden
hergebruikt.

Bloemen als hoofdzaak: 6%

In een tweede situatie worden levende planten en/of bloemen aangeboden als bloemenkrans, boeket of bloemstuk.
Deze bloemen worden aangeboden met bijkomstige nietverse elementen of voorwerpen die strikt noodzakelijk zijn
om de planten of bloemen te bewaren, te ondersteunen of
vast te maken. Voorbeelden van die laatste categorie zijn
steekschuim, piepschuim of een waterhouder. Voorbeelden
van bijkomstige niet-verse elementen zijn lintjes, blaadjes,
gekleurde takken, kunstbloemen, zijdebloemen, gedroogde
bloemen…
Wanneer de levende planten of bloemen de hoofdzaak
uitmaken, moet 6% btw op het geheel worden aangerekend. Wanneer de niet-verse elementen meer dan bijkomstig zijn of wanneer de levende planten of bloemen worden
aangeboden in een niet-gebruikelijke container (sierpot)
moet er 21% BTW op het geheel worden aangerekend. De
prijs mag niet (meer) worden uitgesplitst!
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Een plant in sierpot valt onder de 21% btw-regeling.
Bloemen in sierpot of compositie: 21%
In een derde situatie worden levende bomen, planten of
bloemen aangeboden in één compositie. Een typisch voorbeeld hiervan is een plant of bloemen in een sierpot of
–schaal. Het gaat om niet-gebruikelijke containers die in
principe duurzaam door de koper kunnen worden gebruikt.
Valt ook in deze categorie: groen dat samen wordt aangeboden met voorwerpen die deel uitmaken van de compositie maar die niet noodzakelijk zijn om het groen te bewaren
of te ondersteunen. Denken we hierbij onder meer aan
kaarsen, theelichthouders, knuffels of drank.
Het geheel van de compositie moet aan 21% btw worden
verkocht. Uitzondering hierop zijn composities waarbij de
voorwerpen die er deel van uitmaken van geringe waarde
zijn.
Tenzij de voorwerpen die er deel van uitmaken van geringe
waarde zijn. De kostprijs van de voorwerpen mag in dit
geval maximaal 20% van de totale kostprijs van het geheel
zijn, exclusief btw. Ook hier mag de prijs niet (meer) worden uitgesplitst in 6% (bloemen en planten) en 21% (nietgebruikelijke container en/of bijkomende voorwerpen).

Verse snijbloemen en vers snijgroen
Snijbloemen en snijgroen die geen enkele behandeling
hebben ondergaan met het oog op hun bewaring (= vers)
worden verkocht aan het btw-tarief van 6%. Het gaat hier
om volgende bloemen of planten:
• bloemen en bloemknoppen, al dan niet als ruiker,
• afgesneden takken of twijgen van bomen, heesters of
struiken, die bloemen, bloesems of bloemknoppen dragen, zoals magnoliatakjes of takjes van bepaalde rozenvariëteiten,
• snijgroen, bladeren, twijgen, takken en andere delen van
de plant,

Bloemen en snijgroen die gedroogd, gebleekt, geverfd of op
een andere wijze behandeld werden, zijn onderworpen aan
21% btw-tarief.

Bomen en planten
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De levering van bomen en planten vallen onder het 6%
btw-tarief. Het gaat dan om levende woudbomen, levende
fruitbomen, - heesters en –struiken en het plantgoed
ervan. Daarnaast ook levende sierbomen, -heesters,
-struiken en andere levende sierplanten, bollen, knollen,
wortels en ander plantgoed voor de sierteelt. Regelmatig
worden deze bomen of planten verkocht in containers of
potten. Wat is de impact van het samen aanbieden van
plant en pot op het btw-tarief? De gebruikelijke containers
waarin bomen en planten worden aangeboden en die
uitsluitend bedoeld zijn als transport- of verpakkingsmiddel voor de boom of plant vallen onder de 6%-regeling. Het
gaat om containers die geen doel op zich zijn voor de klant
en die worden gebruikt om de plant vers te houden of te
transporteren.
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• kerstbomen, zonder wortel en wanneer ze vers zijn. Dit
betekent dat ze geen enkele behandeling hebben ondergaan met het oog op hun bewaring.

Deze containers of potten zijn niet bestemd om duurzaam
te worden gebruikt. De 6% op het geheel (plant/boom +
container) zijn hier van toepassing. Voor een niet-gebruikelijke container of sierpot moet het btw-tarief van 21% op
het geheel worden toegepast.

Wat met bijkomende vervoerskosten?
Bijkomende vervoerskosten maken deel uit van de prijs van
de gekochte goederen.
Maakt een leverancier een factuur op voor de levering van
bomen of planten aan het 6% btw-tarief, dan zullen de
vervoerskosten ook aan het 6% btw-tarief onderworpen
zijn. Dit staat los van een eventuele aankoopfactuur van de
vervoerder.
Maakt men een factuur op voor de levering van bomen of
planten aan het 6% btw-tarief en een levering van plantenbakken aan het 21% btw-tarief, dan aanvaardt de btwadministratie dat de vervoerskosten aan het laagste btwtarief worden gefactureerd op voorwaarde dat het vervoer
betrekking heeft op beide producten. n
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