
 

       

 

 

 

 
  
 
1. Over BTW op paarden en koeien 
 

Het BTW-tarief dat van toepassing op de levering van paarden is al jarenlang 

onderwerp van discussie. Onlangs heeft de staatssecretaris in een besluit toegelicht 

hoe de levering van paarden belast moet worden. In dat zelfde besluit is opgenomen 

dat het melken van koeien belast is met 6% BTW. 

BTW-tarief levering paarden 

De levering van slachtpaarden en paarden die gebruikt worden in de landbouw, zoals 

bosbouwpaarden of trekpaarden is belast met 6% BTW. 

Als een fokmerrie of dekhengst uitsluitend bestemd is voor gebruik in de fokkerij is de 

levering belast met 6%. Wordt een fokmerrie of dekhengst ook wordt gebruikt in de 

sport of voor recreatieve doeleinden, dan moet de vergoeding worden gesplitst in deel 

dat belast is met 6% BTW en een deel dat belast is met 21% BTW. In het besluit wordt 

de volgende verdeling gehanteerd: 

- Fokmerrie 50% van de vergoeding belast met 6% en 50% van de vergoeding belast  

   met 21%; 

- Dekhengst 75% van de vergoeding belast met 6% en 25% van de vergoeding belast  

   met 21%. 

Van bovenstaande verdeling mag worden afgeweken, maar de leverancier moet 

aannemelijk waken welke verdeling dan moet worden toegepast. 

Naar aanleiding van het besluit hebben wij ons memo over BTW en paarden geüpdatet. 

Dit memo kunt u bestellen door een e-mail te sturen naar info@btwadvies.com.   
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BTW-tarief opfokdiensten en africhten 

Het 6%-tarief blijft van toepassing op de opfok en africhting van paarden. De opfok van 

paarden houdt in de zuivere opfok en de africhting. In de praktijk wordt onder 

“zuivere opfok” verstaan de tijd waarin het jonge paard kan opgroeien tot jong 

volwassen paard. Gedurende deze periode wordt het paard verzorgd, groeit het op in 

groepsverband en wordt het sociaal en handelbaar gemaakt. Er worden geen prestaties 

van het jonge paard verwacht.  

De africhting is het (verder) socialiseren van het paard, het zadelmak maken van het 

paard en het paard zodanig africhten dat het geschikt is als rijpaard of menpaard. De 

africhtingsfase duurt, wil deze fase nog gerekend worden tot de opfokperiode, niet 

langer dan 6 maanden. Bij een langere termijn is het aan de africhter om aan te tonen 

dat geen sprake is van training. De africhtingfase eindigt in ieder geval als er een 

startkaart wordt aangevraagd dan wel aan het einde van het vijfde levensjaar van het 

paard. Het trainen van een paard tot dressuur- of springpaard op B of ander niveau 

behoort niet tot de opfok van paarden. 

BTW-tarief melken van koeien 

Een aantal jaren geleden hebben overleg gevoerd met het Ministerie van Financiën over 

het BTW-tarief op het melken van koeien. In september 2011 liet het Ministerie ons 

weten dat het melken van koeien niet onder het 6%-tarief kon vallen. 

Tot onze verassing heet de staatssecretaris van Financiën in het onlangs gepubliceerde 

besluit opgenomen dat het melken van koeien belast is met 6% BTW.  

Ondernemers die de afgelopen jaren 21% BTW berekend hebben, zouden een 

teruggaafverzoek van BTW in kunnen dienen. Het besluit van de staatssecretaris is naar 

onze mening geen uitbreiding, maar een uitleg van de tabelpost. Daarom kan het 

standpunt worden ingenomen dat de afgelopen jaren ten onrechte 21% BTW in 

rekening is gebracht. 

Met name in situaties waarin de afnemer de landbouwregeling toepast, kan dit een 

voordeel opleveren. Neem contact met ons op als voor u een teruggaafverzoek van 

BTW moet worden ingediend. 

2. Workshops 
 
Workshop    Datum  Tijd   Locatie 
BTW en medici   6 oktober 2014 09.30 – 12.30 uur Heelsum 
BTW en de margeregeling  14 oktober 2014 15.00 – 18.00 uur Heelsuem 



 

       

 

 

 

 
De prijzen van onze workshops zijn € 295 per persoon exclusief BTW, inclusief 

lesmateriaal en broodjes. Bij deelname van meerdere personen uit dezelfde instelling/ 

organisatie zijn de kosten voor de extra deelnemer € 225 per persoon exclusief BTW, 

inclusief lesmateriaal. 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. 

3. Incompanycursussen 
 
Met alle veranderingen op BTW-gebied is het een hele klus om bij te blijven. Van 

vilsteren BTW advies wil u daarbij graag helpen! Wij verzorgen incompanycursussen. 

U kunt zelf een onderwerp aandragen of wij maken een cursus voor u op maat. Tijdens 

onze incompanycursussen worden u en uw medewerkers op de hoogte gebracht van de 

laatste ontwikkelingen en u bespaart reistijd. U zorgt voor de locatie, wij zorgen voor de 

rest! 

Voordelen: 

• U kunt in overleg zelf de gewenste locatie en datum bepalen 

• U bespaart reiskosten 

• U kunt zelf onderwerpen aandragen 

• De inhoud van de cursus is (indien gewenst) op maat gemaakt 
 

Voor meer informatie over de incompany-mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact 

opnemen met ons via info@btwadvies.com of 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. 


