
 

 

 

 
  
 
 

1. Tabaksproducten vanaf 1 juli 2013 onder de normale BTW-regeling 

Voor de heffing van BTW over tabaksproducten wordt aangesloten bij de heffing van accijns. 

De BTW wordt verschuldigd door de fabrikant of importeur op het moment dat de 

tabaksproducten worden uitgeslagen tot verbruik. In alle daaropvolgende leveringen wordt 

geen BTW meer verschuldigd. Deze bijzondere regeling komt per 1 juli 2013 te vervallen. 

 

1.1 Normale BTW-regeling van toepassing 

 

Vanaf 1 juli 2013 wordt de BTW op de normale wijze verschuldigd. Met andere woorden de 

fabrikant brengt 21% BTW in rekening aan de detailhandel, de detailhandel trekt deze BTW als 

voorbelasting af en brengt vervolgens 21% BTW in rekening bij de verkoop aan de consument. 

 

1.2 Overgangsregeling 

 

Om dubbele heffing te voorkomen bij tabaksproducten die op 1 juli 2013 in voorraad zijn bij 

bijvoorbeeld groothandel en detailhandel, is een overgangsregeling van toepassing. Om de 

administratieve lasten voor de desbetreffende ondernemers en de Belastingdienst zo beperkt 

mogelijk te houden, wordt teruggaaf van BTW verleend over de tabaksproducten in de 

handelsvoorraden van ondernemers. Het gaat om het bedrag aan BTW dat begrepen is in de 

kleinhandelsprijs, die is vermeld op de accijnszegels van de tabaksproducten die op 1 juli 2013 

in voorraad zijn.  

 

Voorbeeld 

 

Een pakje sigaretten van 19 stuks kost € 6,00. De BTW-component in de kleinhandelsprijs is 

21/121 x € 6,00 = € 1,04. 

De teruggaaf wordt op verzoek verleend. De voorwaarden waaraan een dergelijk verzoek moet 

voldoen worden nog vastgelegd in een ministeriële regeling. 
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2. Producten 

 

Hier vindt u een geüpdatete lijst met producten op BTW- gebied die u via onze website of door 

een e-mail te sturen aan info@BTWadvies.com kunt bestellen: 

 

Memo’s 

 

- Memo BTW en de margeregeling, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
- Memo Teruggaaf van buitenlandse BTW uit andere EU landen aan Nederlandse 

ondernemers, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
- Memo BTW en medische vrijstelling 2013, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
- Memo Verlaagd BTW-tarief renovatie- en herstel bestaande woningen, dit memo kost  

€ 150,- excl. BTW 
- Memo BTW en factuurvereisten, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
 
Boekjes 
 
- Boekje ‘Met de auto fiscaal op weg’, dit boekje kost € 19,95 excl. BTW 
- Boekje ‘Lonend belonen’, dit boekje kost € 19,95 excl. BTW 
- Boekje ‘Deze Grote zaak vraag aandacht (DGA)’, dit boekje kost € 19,95 excl. BTW 
- Boekje ‘Lastige zaken’, dit boekje kost € 19,95 excl. BTW 

 

3. Meld u aan voor onze workshop 

Workshop    Datum  Tijd 
BTW en factuurvereisten  16-04-2013 15:00 – 18.00 uur 
BTW en auto    23-04-2013 15:00 – 18:00 uur 
Basis- en gevorderdencursus BTW  14-05-2013   9:00-16:30 uur 
 
De prijzen van onze workshops zijn € 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en 
broodjes. De basis- én gevorderdencursus is € 395 per persoon exclusief BTW, inclusief 
lesmateriaal en broodjes 
 
Meer informatie over onze workshops kunt u vinden op onze website www.btwadvies.com 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat via telefoonnummer 085-0403220. 
 

Dit BTW-nieuwtje is een uitgave van van vilsteren BTW advies. De informatie in dit BTW-nieuwtje heeft een signalerend karakter en 

is niet bedoeld als beroepsmatig advies. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan deze uitgave draagt van vilsteren BTW advies geen 

verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Indien u prijs stelt op meer informatie op het gebied van BTW, 

neem dan contact op met van vilsteren BTWadvies, telefoonnummer: 085-0403220 of email: info@btwadvies.com. 


