
BTW: Belasting Toegevoegde Waarde 

De BTW is een belasting die het consumptieve verbruik van goederen en diensten beoogt 

te belasten. De BTW dient dan ook gedragen te worden door de consument (ook wel 

eindverbruiker). In tegenstelling tot bijvoorbeeld de motorrijtuigenbelasting draagt de 

consument de BTW niet zelfstandig af aan de Belastingdienst. Dit doet namelijk de 

ondernemer, ofwel de ondernemer voor de BTW. 

Een ondernemer is een ieder die een beroep of bedrijf uitoefent. Een bedrijf is een 

organisatie van kapitaal en arbeid die erop is gericht om in een duurzaam streven 

(regelmatig) zelfstandig door deelneming aan het economisch verkeer behoeften te 

bevredigen (tegen vergoeding).  

De definitie omvat 4 essentiële elementen: 

1. Een ieder: 

-  Natuurlijke personen; 

-  Rechtspersonen: private rechtspersonen, publieke rechtspersonen; en-  stichtingen en 

verenigingen; 

- Maar ook maatschappen, vennootschappen onder firma, verenigingen zonder 

rechtspersoonlijkheid en dergelijke. 

2. Economische activiteit: Hierbij worden alle activiteiten van de producent, handelaar of 

dienstverrichter beoogd. Het gaat hierbij om deelname aan het economische verkeer. 

Levering of diensten aan personen in de eigen kring, vallen niet onder het economische 

verkeer. Bij het uitoefenen van prestaties moet een vergoeding zijn bedongen. Als de 

ondernemer om niet activiteiten verricht of tegen een symbolische vergoeding, dan is 

geen sprake van een economische activiteit. 

3. Regelmatig: Om ondernemer te zijn, moeten de economische activiteiten door hem 

regelmatig worden verricht. 

4. Zelfstandig: De uitoefening van de werkzaamheid moet op zelfstandige basis gebeuren 

en niet in dienstverband. Er mag geen band van ondergeschiktheid zijn tegenover een 

ander persoon. 

Om te zorgen dat de betaling van de BTW daadwerkelijk bij de eindgebruiker ligt, kan 

een ondernemer de BTW die aan hem in rekening wordt gebracht in aftrek brengen. Per 

saldo betaalt de ondernemer geen BTW. Niet alle ondernemers kunnen de BTW in aftrek 

brengen. Het gaat hierbij om ondernemers die vrijgestelde prestaties verrichten, zoals 

medici en banken. Ondernemers die vrijgesteld presteren kunnen de BTW niet in aftrek 

brengen, maar daar staat tegenover dat zij ook geen BTW in rekening hoeven te brengen.  



Vrijgesteld presterende ondernemers zullen de aan hen in rekening gebrachte BTW 

verdisconteerteren in hun prijzen, zodat uiteindelijk de consument de BTW betaald.  

De betaling en het in aftrek brengen van BTW door een ondernemer geschiedt per 

aangifte. Uitgangspunt is dat de ondernemer per kwartaal aangifte moet doen. Daar kan 

in bepaalde gevallen van worden afgeweken (bij toepassing Kleineondernemersregeling 

of op verzoek van de ondernemer zelf) Indien de ondernemer handelt met andere landen 

binnen de Europese Unie, zal ook een Opgaaf Intracommunautaire prestaties (Opgaaf 

ICP) moeten worden ingediend. 

De Nederlandse wet kent drie BTW-tarieven. Als eerste het normale tarief van 21% 

BTW. Dit tarief is van toepassing op alle leveringen, diensten en intracommunautaire 

verwervingen en voor de invoer van alle goederen. Voor sommige leveringen en diensten 

geldt het verlaagde tarief van 6%. Onder het 6%-tarief valt bijvoorbeeld de levering van 

voedingsmiddelen, geneesmiddelen en verbandmiddelen. Als laatste kent Nederland het 

0%-tarief. Dit tarief is onder andere van toepassing op de uitvoer van goederen (export). 

De levering van sommige goederen en het verrichten van sommige diensten is vrijgesteld 

van BTW, zoals het geven van onderwijs, het verlenen van medische hulp en de meeste 

diensten die een bank verleent. Er wordt dan geen BTW geheven. Daar staat dan 

tegenover dat de ondernemer ook geen recht op aftrek van voorbelasting heeft.  

Het nultarief en de vrijstelling zijn niet hetzelfde. Bij prestaties die belastbaar zijn tegen 

het nultarief heeft de ondernemer wel recht op aftrek van de aan hem in rekening 

gebrachte BTW. Een vrijgesteld presterende ondernemer heeft geen recht op aftrek van 

BTW.  

De BTW is voortdurend in beweging. Graag zouden wij u meer willen vertellen over de 

BTW en de eventuele voordelen die u kunt behalen. Hieronder geven wij u alvast een 

tipje van de sluier mee. 

 

Wist u dat?    

• Er een goedkeuring geldt voor multifunctionele ruimten?  

• Deze multifunctionele ruimten met BTW verhuurd kunnen worden en dat dit 

daardoor voor u een voordeel kan opleveren ten aanzien van de aftrek van 

voorbelasting? 

• De vrijstelling voor fondswerving beperkter is? 

• Per 1 januari 2014 het drempelbedrag voor diensten bij de 
fondswervingvrijstelling wordt verhoogd van € 31.765 naar € 50.000? 

• Voor kerkgenootschappen afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de 
fondswervingsvrijstelling? 

• Kantineactiviteiten vanaf 1 januari 2013 worden aangemerkt als (fondswervende) 
leveringen en daardoor onder het drempelbedrag van € 68.067? 

• De kantineregeling per 1 januari 2014 wordt afgeschaft? 

• De medische vrijstelling per 1 januari 2013 beperkter is? 



• Chiropractoren onder voorwaarden ook na 1 januari 2013 de medische vrijstelling 

mogen toepassen? 

• De onderwijsvrijstelling ook voor ZZP-ers kan gelden? 

• ZZP-ers zich voor de onderwijsvrijstelling moeten inschrijven in het register van 

het CRKBO? 

• Vanaf 2014 er voor ZZP-ers twee registers zijn en dat daarbij een voordeel is te 

behalen? 

• Per 1 maart 2013 tot 1 maart 2014 het verlaagd BTW-tarief van toepassing is op 
renovatie en herstel van woningen? 

• Het verlaagd BTW-tarief op renovatie en herstel van woningen meerdere malen 
is geactualiseerd? 

• De ontheffing van administratieve verplichtingen bij de Kleine 

ondernemersregeling in gaat op het moment dat het verzoek is ingediend? 

• Ondernemers per 2013 een BTW-correctie moeten maken voor de uitgaven die 
vallen onder ‘loon in natura’/BUA? 

• Er per 1 januari 2013 nieuwe factureringsregels van toepassing zijn? 

• Bij self-billing op de factuur ‘factuur uitgereikt door afnemer’ moet worden 
vermeld? 

• De factuur uiterlijk op de 15e dag na de maand waarin de dienst of levering heeft 
plaatsgevonden moet worden uitgereikt? 

• Dit voor 2013 voor de 15e dag was? 

• Tabaksproducten per 1 juli 2013 onder de normale BTW-regels vallen? 

• Grond waarover BTW is betaald niet hoeft te worden meegenomen in de 

berekening voor de integratieheffing? 

• Sprake is van een bouwterrein voor de BTW als de bedoeling van partijen is om 

de grond te gaan bebouwen? 

• Commissarissen en toezichthouders per 1 januari 2013 BTW-ondernemer zijn? 

• Commissarissen en toezichthouders een beroep kunnen doen op de Kleine 

ondernemersregeling en ontheffing van administratieve verplichtingen? 

• De ontheffing van administratieve verplichtingen in kan gaan per 1 januari 2013 

als aannemelijk is dat de commissarissen of toezichthouder naar de Kleine 

ondernemersregeling geen BTW hoeft te voldoen? 

• Jachthavens voor ligplaatsen van boten 21% BTW moeten rekenen? 

• Verlaagde tarief (6%) op de levering van paarden niet meer van toepassing is? 

• Voor de levering van paarden nog wel een overgangsregeling geldt zodat in 

sommige gevallen nog het 6%-tarief van toepassing is? 

• Sprake is van een versoepeling van het uitstelbeleid btw-afdracht? 

• Als u te weinig of juist te veel BTW heeft aangegeven bij de Belastingdienst, dat 

u verplicht bent om per 1 oktober 2012 een suppletie in te dienen door middel van 

een verplicht formulier? 

• Voor het terugvragen van buitenlandse BTW een aparte website bestaat? 

• Het ontvangen van subsidies tot gevolg kan hebben dat u BTW moet gaan 

afdragen? 

•  Indien u niet aan alle factuurvereisten voldoet, u een naheffingsaanslag en boete 

opgelegd kan krijgen? 



• Voor het toepassen van het nultarief aangetoond dient te worden dat de goederen 

daadwerkelijk naar het buitenland zijn vervoerd? 

• U het BTW-nummer van uw afnemer kunt en moet controleren via een speciale 

website (http://ec.europa.eu/taxation_customs/vies/vieshome.do)? 

• Als u zowel belaste als vrijgestelde activiteiten verricht, de btw op bijvoorbeeld 

een onroerende zaak deels in aftrek kan worden gebracht? 

• Wanneer u goederen uit uw bedrijf haalt, een correctie op de BTW-aangifte 

gemaakt moet worden? 

• Wanneer u handelt in gebruikte goederen onder voorwaarden slechts BTW hoeft 

te betalen over uw winstmarge? 

• U de afgedragen BTW bij dubieuze debiteuren per brief moet terugvragen? 

• Wanneer u ten onrechte (teveel) BTW op een factuur vermeldt, u deze ook 

verschuldigd bent? 

• Een schoonmaker 6% BTW mag berekenen voor het schoonmaken van een 

woning en een glazenwasser 21% BTW moet berekenen? 

 


