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Leveringen en diensten aan landbouwers

Het 6%-btw-tarief voor de levering van goederen en dien-
sten aan (met name) agrarische ondernemers verdwijnt 
uit de wet. Hierdoor zijn vanaf 1 januari 2018 diensten 
door agrarische loonbedrijven, fok instellingen en instel-
lingen voor keuring en onderzoek en diensten aan land-
bouwers door boekhoud- en administratiekantoren belast 
met 21% btw. Dit geldt ook voor de levering en vervoer 
van gas voor verwarming ter bevordering van het groei-
proces van tuinbouwproducten en de levering van broed-
eieren voor pluimvee. Opvallend is dat het 6%-btw-tarief 
voor de opfok van paarden gehandhaafd blijft.

bz-advies
Het kan financieel aantrekkelijk zijn om in- en verkopen rondom de 
overgangsdatum van 1 januari 2018 gunstig te plannen. Hiermee kan 
een btw-voordeel worden behaald. Zo kan het voordelig zijn om na 
1 januari 2018 in nieuwe bedrijfsmiddelen te investeren in plaats van in 
2017. De btw kan in dat geval volledig in aftrek worden gebracht in 
2018 in plaats van (via herziening) voor de jaren 2018 t/m 2021 steeds 
voor 1/5 deel.

Volgende stap www.belastingzaken.nl/download

Schema factuurvereisten (bz 03.10.11)  

  Vanaf 1 januari 2018 moeten agrarische ondernemers aan de administratieve eisen voor de btw voldoen. 
Richt nu al de administratie zodanig in dat vanaf 1 januari 2018 er aan de eisen wordt voldaan. Breng ook 
nu al in kaart welke btw vanwege herziening kan worden teruggevraagd. 

telecommunicatie    

Verplichte verlegging btw bij telecommunicatiediensten
Per 1 september 2017 geldt voor telecommunicatiediensten een binnenlandse ver-
leg gings regeling. De regeling is bedoeld om btw-fraude in de sector te beperken. 

Telecommunicatiediensten De verplichte verlegging is 
alleen van toepassing bij telecommunicatiediensten. Dat 
is een dienst waarmee de transmissie, uitzending of ont-
vangst van signalen, geschriften, beelden en geluiden of 
informatie van allerlei aard per draad, via radiofrequentie-
straling, langs optische weg of met behulp van andere 
elektromagnetische middelen mogelijk wordt gemaakt. 
Ook diensten die samenhangen met de verlening van 
rechten of het gebruik van infrastructuur voor trans-
missie, uitzending of ontvangst en de terbeschikking-
stelling van infrastructuur, zoals kabels of satellieten voor 
telecommunicatiedoeleinden zijn aan te merken als tele-
communicatiediensten. Gedacht kan worden aan tele-
fonie, toegang tot internet en voicemaildiensten. Onder-
scheid telecommunicatiediensten goed van elektronische 
diensten (software, online informatie en zoekmachines) 
waarvoor geen verplichte verlegging van btw geldt. 

Fasering Tot 1 juni 2017 moest een Nederlandse onder-
nemer die telecommunicatiediensten verricht aan een 
andere Nederlandse ondernemer btw in rekening 
 brengen en aangeven. De afnemer, mits deze belaste 
prestaties verricht, brengt de btw in aftrek. Daarna, tot 

eind augustus 2017, had de aanbieder van telecommu-
nicatiediensten de keuze om de btw-heffing naar de af-
nemer te verleggen. Vanaf 1 september 2017 moet de btw 
verplicht worden verlegd als de aanbieder en de afnemer 
van de telecommunicatiedienst allebei in Nederland ge-
vestigd zijn, de afnemer btw-ondernemer is en de afne-
mer van de telecommunicatiedienst zelf ook telecommu-
nicatie diensten verricht. Hierdoor geeft de afnemer de 
btw aan in zijn eigen btw-aangifte bij vraag 2a en kan hij 
de btw in dezelfde btw-aangifte bij vraag 5b in aftrek 
brengen, mits de afnemer btw-belaste prestaties verricht.

bz-advies
Wees bij het verrichten van telecommunicatiediensten alert op aan wie 
de dienst wordt verricht. Betreft het een aanbieder van telecom-
municatie diensten, dan moet de btw worden verlegd. Zo niet, dan 
moet er btw in rekening worden gebracht. 

Geen verlegging Voor telecommunicatiediensten aan 
parti culieren of ondernemers die de telecommunicatie-
diensten binnen de eigen organisatie gebruiken, is de 
verplichte verleggingsregeling niet van toepassing. In dat 
geval moet de dienstverrichter btw in rekening brengen.

  Aanbieders van telecommunicatiediensten hebben met ingang van 1 september 2017 te maken met ver-
legging van btw als zij diensten verrichten aan andere in Nederland gevestigde btw-ondernemers die zelf ook 
telecommunicatiediensten verrichten.


