Handreiking voor vervallen BTW landbouwregeling
Einde BTW landbouwregeling
De keuzemogelijkheid om buiten de btw heffing te blijven zal met ingang van 1 januari 2018
vervallen en alle landbouwers worden dan opgenomen als btw-ondernemers met alle
bijbehorende rechten en plichten.
Voor de overgang van onbelast naar belast ondernemerschap is per 1 januari 2018 voorzien in
overgangsrecht. Het is duidelijk dat niet-btw-plichtige landbouwers wel het een en ander
zullen moeten wijzigen in de manier waarop zij hun administratie voeren.
Het vervallen van de btw vrijstelling per 1-1-2018 geldt ook voor veehandelaren die gebruik
maken van de gekoppelde btw vrijstelling op basis van de goedkeuring van de staatssecretaris.
Btw administratie algemeen
Van iedere aankoop dient een geldige btw factuur in de administratie aanwezig te zijn om aan
leveranciers betaalde btw terug te krijgen.
Van iedere verkooptransactie dient een geldige btw factuur in de administratie aanwezig te
zijn om van het lage btw tarief nog gebruik te kunnen maken (2018 6%)
Factuur opmaken
Normaliter zal de verkoper de factuur opmaken en die dienen te voldoen aan de wettelijke
factuurvereisten als onderstaand vermeld. Het kan echter voorkomen dat de afnemer de
factuur opstelt. (Self- billing)
Self-billing is niet zonder risico aangezien de verkopende partij verantwoordelijk blijft voor
de juistheid van de factuur. Zo moet de naam van de verkoper op de factuur staan en moet
deze ook voldoen aan de factuurvereisten. Wordt door de afnemer een verkeerd btw bedrag
vermeld dan dient de verkopende partij dit bedrag wel aan de belastingdienst te betalen.
Indien de afnemer de factuur uitreikt in plaats van de leverancier of dienstverlener (“selfbilling”), dan dient op de factuur vermeld te worden “Factuur uitgereikt door de afnemer”.
Een voorbeeldfactuur en de factuurvereisten zijn bij dit bericht bijgesloten.
Herziening
Op basis van overgangsrecht is het mogelijk om in het eerste tijdvak in 2018 gedeeltelijk de
btw terug te vragen die inbegrepen was in investeringen gedaan voor 1-1-2018 op grond van
de herzieningsregeling.
Jaaraangifte?
De mogelijkheid bestaat voor kleine aangiften de aangifte te baseren op een jaaraangifte
Een verzoek hiertoe dient tijdig bij de fiscus bekend en verwerkt te worden.
Kleine ondernemersregeling
Wanneer op jaarbasis netto minder dan € 1.883 btw voldaan hoeft te worden, kunt u wel
gebruik maken van de kleine ondernemersregeling van art 25 wet op de omzetbelasting.
Hierdoor kan een (gedeeltelijke) vermindering aan btw afdracht bereikt worden.

Aanbevelingen
Verkopen voor 31-12-2017 vallen nog onder de landbouwregeling en zijn daardoor btw vrij.
Aan te raden is verkopen daar waar mogelijk nog dit jaar te leveren en te factureren.
U kunt dan denken aan
• verkopen van vee
• het inruilen of desinvesteren van bedrijfsmiddelen
• verkopen van gras, het laten aanvoeren van mest
Van geldige kostennota’s is de btw terug te vragen na 1-1-2018. Aan te raden is dat te maken
kosten daar waar mogelijk uit te stellen tot 2018.
U kunt dan denken aan:
• aankopen van vee
• (ruw)voerkosten
• leveringen van brandstoffen en dieselolie
• renovatie en onderhoudskosten
• uitstellen van investeringen naar 2018.
• aankopen van kunstmest
• aankopen van ligstro
• kosten van veearts
• loonwerk
Factuurvereisten:
Facturen dienen in ieder geval te bevatten :
• de factuurdatum (de uitreiking van de factuur)
• een opeenvolgend factuurnummer (zodat de factuur kan worden geïdentificeerd);
• naam, adres en BTW-identificatienummer van de leverancier;
• naam en adres van de afnemer;
• het BTW-identificatienummer van de afnemer als er sprake is van verlegging van
BTW (de BTW wordt geheven van de afnemer) of van een intracommunautaire
levering (aan een afnemer in een EU-lidstaat dus);
• de hoeveelheid en de aard van de geleverde goederen of de omvang en de aard van de
verrichte diensten;
• de datum waarop de levering of de dienst heeft plaatsgevonden of is voltooid;
• maatstaf van heffing (het tarief);
• bij verschillend belaste leveringen moet telkens het van toepassing zijnde BTW-tarief
vermeld worden of de eventueel van toepassing zijnde vrijstelling;
• de eenheidsprijs exclusief BTW en de eventuele (vooruitbetalings)kortingen als die
niet zijn inbegrepen in de eenheidsprijs;
• het toegepaste BTW-tarief (0%, 6% of 21%) en het BTW-bedrag in euro’s;
• vermelding op de factuur of er sprake is van vrijstelling, levering van goederen naar
een andere lidstaat van de EU, verlegging van de BTW of levering onder de
margeregeling;
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