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In deze digitale decemberbrief is de stand van zaken in wet- en regelgeving verwerkt tot 14 december 2017. Hoewel ten 

aanzien van de inhoud de uiterste zorg is nagestreefd, kan niet volledig worden ingestaan voor eventuele (druk)fouten en 

onvolledigheden. Daarvoor wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.   



 

 

DECEMBERBRIEF  1 

Omzetbelasting 

 

1 Einde landbouwregeling 

Bent u landbouwer, veehouder, tuinbouwer of bosbouwer? Dan maakt u nu mogelijk gebruik van de 

landbouwregeling in de omzetbelasting. Die regeling wordt op 1 januari 2018 afgeschaft. Dat heeft gevolgen 

voor u en uw afnemers. U bent na afschaffing van de landbouwregeling over uw leveringen en diensten btw 

verschuldigd. Dat zal meestal 6% zijn (en wordt mogelijk 9%). De keerzijde is dat u recht krijgt op aftrek van de 

btw die aan u in rekening is gebracht. Maar het vervallen van de landbouwregeling betekent ook dat u: 

 een btw-administratie moet gaan bijhouden; en 

 btw-facturen moet uitreiken aan uw afnemers; en  

 geen ondertekende verklaringen aan uw afnemers meer hoeft te verstrekken; en 

 periodiek btw-aangiften moet indienen bij de Belastingdienst. 

 

Vanaf 1 januari 2018 wordt u btw-plichtig en heeft u btw-aftrekrecht. Dit betekent ook dat u de niet afgetrokken 

btw die u heeft betaald op investeringsgoederen die u vóór 1 januari 2018 heeft aangeschaft, mogelijk alsnog 

kunt aftrekken. Daarvoor bestaan de herzieningsregels.  

 

1.1 Herzieningsregels 

De herzieningsregels houden in dat er voor onroerende en roerende zaken waarop u afschrijft, na het jaar van 

aanschaf en ingebruikname nog een herzieningsperiode volgt van respectievelijk 9 en 4 jaar. U moet in die 

periode aan ieder jaar respectievelijk 1/10e en 1/5e gedeelte van de bij aanschaf betaalde btw toerekenen. 

Vervolgens moet u aan het einde van ieder jaar beoordelen in hoeverre u recht heeft op aftrek van dat gedeelte 

van de btw. Dat hangt af van de mate waarin u belaste of vrijgestelde prestaties verricht. Alleen voor zover u 

belaste prestaties verricht, heeft u immers btw-aftrekrecht. Als uit de herzieningsberekening blijkt dat u te veel of 

te weinig btw in aftrek heeft gebracht, dan moet u het verschil op de aangifte van het laatste tijdvak van het 

boekjaar aangeven.  

 

Maar nu uw situatie. Heeft u steeds de landbouwregeling toegepast? De herzieningsregels hebben dan voor u tot 

nu toe geen gevolgen gehad. U had immers geen recht op btw-aftrek, omdat u over uw leveringen en diensten 

geen btw verschuldigd was. Nu u op 1 januari 2018 btw-plichtig wordt en u btw-aftrekrecht krijgt, zijn deze 

herzieningsregels wel van belang voor u. Er zijn voor het claimen van de btw-aftrek twee situaties te 

onderscheiden:   

 

1. de aftrek van betaalde btw op vóór 1 januari 2018 aangeschafte én in gebruik genomen 

investeringsgoederen, kunt u voor de resterende herzieningsperiode in één keer claimen in heel 2018; 

2. de aftrek van betaalde btw op vóór 1 januari 2018 aangeschafte maar op die datum nog niet in gebruik 

genomen investeringsgoederen, kunt u volledig in één keer claimen in heel 2018, maar uiterlijk in het 

belastingtijdvak waarin u de goederen in gebruik neemt. 

 

In beide gevallen gelden vanaf 1 januari 2018 dan wel weer de normale herzieningsregels, zoals we hiervoor 

hebben beschreven. 

 

1.2 Geen forfaitaire aftrek meer voor uw afnemers 

Doordat u recht op aftrek van btw krijgt, rekent u per saldo geen niet aftrekbare btw meer door aan uw afnemers. 

Een opstapeling van doorberekende btw vindt daardoor niet meer plaats. Daarom vervalt per 1 januari 2018 ook 

de tegemoetkoming die uw afnemers hiervoor krijgen (een forfaitair aftrekrecht van 5,4% over de in rekening 

gebrachte bedragen).  

 

 

Tip 

Vanaf 1 januari 2018 moet u periodiek btw-aangiften indienen en kunt u btw-aftrek claimen. Uw administratie 

moet hierop worden ingericht. Bespreek daarom met uw adviseur welke aanpassingen nodig zijn en zorg dat u 

op tijd klaar bent. Uw adviseur kan u ook helpen bij het claimen van de btw-aftrek.  

 

 



 

 

DECEMBERBRIEF  2 

2 Aanscherping definitie geneesmiddel  

Bent u ondernemer en levert u gezondheidsproducten inclusief cosmetische, reinigende en verzorgende 

producten? In dat geval past u nu mogelijk het 6%-tarief toe omdat deze producten als  geneesmiddelen kunnen 

worden aangemerkt. Het toepassingsbereik van het 6%-tarief voor geneesmiddelen is immers, na een uitspraak 

van de Hoge Raad in november 2016, verruimd naar andere producten, zoals tandpasta en zonnebrandolie. Deze 

ruime toepassing is niet gewenst dus wordt de definitie van geneesmiddel beperkt tot producten waarvoor een 

(parallel)handelsvergunning is afgegeven op grond van de Geneesmiddelenwet, of als die daarvan uitdrukkelijk 

zijn vrijgesteld.  

 

3 Vraag btw op onbetaalde vorderingen van vóór 1 januari 2017 terug 

Heeft u vorderingen die nog niet zijn betaald en waarvan de uiterste betaaldatum vóór 1 januari 2017 lag? In dat 

geval worden deze vorderingen op 1 januari 2018 als oninbaar aangemerkt. De btw over deze oninbare 

vorderingen kunt u terugvragen in de eerste btw-aangifte van 2018.  

 

 

Let op 

Mocht uw debiteur later toch nog (een deel) van uw factuur betalen, dan moet u alsnog de btw in de 

eerstvolgende btw-aangifte aangeven en betalen.   

 

 

4 Herrekening en herziening van voorbelasting 

Gebruikt u goederen en diensten voor zowel belaste prestaties als vrijgestelde prestaties? Er is dan sprake van 

gemengd gebruik. De voorbelasting die op deze goederen en diensten drukt, is niet volledig aftrekbaar. Aan het 

eind van het jaar moet u daarom een herrekening en/of een herziening van voorbelasting uitvoeren. Het resultaat 

geeft u aan in de aangifte over het laatste tijdvak van 2017. 

 

5 Btw-correctie privégebruik auto van de zaak  

Het privégebruik van de auto van de zaak moet u als werkgever of ondernemer als fictieve dienst belasten, als u 

of uw werknemer hiervoor geen vergoeding betaalt. Het woon-werkverkeer wordt overigens voor de btw tot het 

privégebruik gerekend. Als u of uw werknemer geen vergoeding betaalt voor het privégebruik, maar er is wel 

een sluitende rittenadministratie bijgehouden, dan bedraagt de btw 21% over de uitgaven voor de werkelijk 

gereden privékilometers. Betaalt u of uw werknemer geen vergoeding voor privégebruik en een sluitende 

rittenadministratie ontbreekt, dan wordt de btw forfaitair gesteld op 2,7% (in enkele gevallen 1,5%) van de 

catalogusprijs (incl. bpm en btw) van de auto. De btw berekent u naar rato van het aantal dagen dat de auto 

(mede) voor privédoeleinden ter beschikking heeft gestaan. Betaalt u of uw werknemer wel een vergoeding voor 

het privégebruik, dan is deze vergoeding in beginsel tegen 21% btw belast. U geeft de btw aan in het laatste 

tijdvak van het kalenderjaar. 

 

5.1 Ook btw-correctie bij eigen bijdrage  

De btw-correctie vindt ook plaats wanneer u of uw werknemer een vergoeding voor het privégebruik betaalt. 

Betaalt u of uw werknemer een onzakelijk lage vergoeding, dan moet die vergoeding ten minste op de normale 

zakelijke waarde worden gesteld. Dat is het bedrag dat u als werkgever of ondernemer ‘in de markt’ zou moeten 

betalen om de auto in gebruik te geven aan een werknemer of aan uzelf. Die waarde is niet altijd even eenvoudig 

vast te stellen. Daarom mag u ook een evenredig deel van de aan het privégebruik toerekenbare totale kosten 

(waaronder de afschrijving) van de auto als grondslag voor de btw-correctie hanteren. Als u deze berekening niet 

kunt maken, omdat bijvoorbeeld het aantal privékilometers niet bekend is, dan mag u toch de forfaitaire btw-

correctie van 2,7% of 1,5% over de catalogusprijs toepassen. De eigen bijdrage voor het privégebruik moet dan 

wel lager zijn dan de normale waarde.  

 

6 BUA-correctie voor personeelsvoorzieningen 

De aftrek van voorbelasting voor personeelsvoorzieningen wordt op grond van het Besluit uitsluiting aftrek 

omzetbelasting (BUA) uitgesloten, tenzij de kosten per werknemer onder het bedrag van € 227 per jaar zijn 

gebleven. U moet aan het einde van het jaar beoordelen of deze grens al dan niet wordt overschreden. Bij 

overschrijding van het bedrag is de btw op de kosten niet aftrekbaar. Tot de personeelsvoorzieningen behoren 

onder meer het personeelsfeest of bedrijfsuitje, kerstpakketten en dergelijke. Voor kantineverstrekkingen geldt 

een aparte regeling.  


