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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. 

 
  
 
1. Aankoop bedrijfsmiddel in ander EU-land: voordelig of nadelig?  
 

Ondernemer 

BTW wordt alleen van ondernemers geheven. Een agrariër die gebruik maakt van de 

landbouwregeling in de BTW, is geen BTW verschuldigd en is ontheven van allerlei 

BTW verplichtingen, maar kwalificeert wel als ondernemer. 

Landbouwregeling 

De landbouwregeling is niet van toepassing op alle prestaties die een agrariër als 

zodanig verricht. Verricht een agrariër ook prestaties anders dan in zijn hoedanigheid 

van landbouwer, dan mist de landbouwregeling toepassing volgens het BTW besluit 

landbouw. Het BTW besluit landbouw vermeldt als voorbeeld van een van de 

landbouwregeling uitgesloten prestatie de verhuur/verpachting aan derden van 

gronden die de agrariër tot dan toe gewoonlijk voor de uitoefening van zijn 

landbouwbedrijf gebruikte. Ook de levering van een bouwterrein, bijvoorbeeld in het 

kader van de “ruimte voor ruimte’-regeling of een op de landbouwgrond geplande 

nieuwbouwwijk, valt niet onder de landbouwregeling. 

Agrariërs die de landbouwregeling toepassen kunnen ook te maken krijgen met 

intracommunautaire verwervingen als ze aankopen in EU-landen doen.  

Hierbij moet onderscheid worden gemaakte tussen enerzijds situaties waarin 

landbouwers uitsluitend prestaties verrichten die onder de landbouwregeling vallen 

en anderzijds situaties waarin ook sprake is van niet onder de landbouwregeling 

vallende, BTW-belaste prestaties.  

Landbouwregeling en geen BTW-belaste prestaties 

Hoofdregel 

Het algemene uitgangspunt van de BTW heffing in EU-verband is dat BTW wordt 

afgedragen in het EU-land waarin het werkelijk verbruik plaatsvindt.  

van vilsteren BTW advies bv 

Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum 

E-mail: info@BTWadvies.com 

Website: www.BTWadvies.com 

Telefoon: 085-0403220 

KvK Arnhem 09136209 

BTW-nieuwtjes–4-2016 



     

       2   

 

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. 

Dat betekent volgens de hoofdregel dat op de aanschaf van een bedrijfsmiddel door 

een in Nederland gevestigde agrariër Nederlandse BTW behoort te drukken.  

 

Intracommunautaire verwerving 

De aankoop door een in Nederland gevestigde agrariër van een bedrijfsmiddel van 

een in een ander EU-land gevestigde BTW-ondernemer/leverancier waarbij het 

bedrijfsmiddel in verband met die aankoop wordt vervoerd vanuit een ander EU-land 

naar Nederland, wordt voor de BTW gekwalificeerd als een intracommunautaire 

verwerving door de in Nederland wonende agrariër. Specifiek voor deze 

intracommunautaire verwerving moet de agrariër BTW-aangifte doen en BTW 

afdragen aan de Nederlandse Belastingdienst. In de meeste gevallen zal het BTW-

tarief van 21% van toepassing zijn.  

Bij een in Nederland belastbare intracommunautaire verwerving dient de koper zijn 

BTW-identificatienummer aan zijn leverancier te verstrekken. Indien geen BTW-

identificatienummer beschikbaar is, moet de agrariër dat bij de Nederlandse 

Belastingdienst aanvragen.  

Ook dient de koper erop te letten dat de verkoper geen BTW aan hem in rekening 

brengt om dubbele BTW-heffing te voorkomen. 

Niet alle intracommunautaire verwervingen zijn belastbaar in Nederland. 

Intracommunautaire verwervingen zijn niet belastbaar in Nederland in de volgende 

situaties: 

• De verwerving betreft een nieuw vervoermiddel; 

• De leverancier past de margeregeling toe; 

• De leverancier valt in zijn land onder een regeling voor kleine ondernemers; of 

• De koper overschrijdt niet een drempelbedrag van € 10.000. 
 

Aangifte BTW 

Verwerft een agrariër een nieuw vervoermiddel, dan moet hij voor die verwerving 

altijd (ondanks het drempelbedrag van € 10.000) eenmalig een aangifte BTW indienen 

bij de Nederlandse Belastingdienst en aan de Nederlandse Belastingdienst de door 

hem verschuldigde BTW af te dragen.  

Dit geldt ook voor de verwerving van andere bedrijfsmiddelen indien er sprake is van 

een bij de agrariër belaste intracommunautaire verwerving in Nederland, dus een 

intracommunautaire verwerving waarop niet één van de vier hiervoor vermelde 

uitzonderingen van toepassing is. 
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Geen aftrek van BTW 

De af te dragen BTW is niet aftrekbaar. Eventueel kan een gedeelte van deze BTW in 

de toekomst alsnog aftrekbaar worden als binnen de herzieningstermijn van 5 jaren 

het bedrijfsmiddel alsnog gebruikt gaat worden voor BTW belaste prestaties, 

bijvoorbeeld vanwege het gaan afzien van de toepassing van de landbouwregeling. 

Landbouwregeling en wel BTW-belaste prestaties 

Voor agrariërs die naast onder de landbouwregeling vallende prestaties, ook BTW-

belaste prestaties verrichten en daardoor periodiek aangifte BTW doen bij de 

Nederlandse Belastingdienst, is het hiervoor bedoelde drempelbedrag van € 10.000 

(uitzondering 4) niet van toepassing; uitzondering 1 (nieuw vervoermiddelen), 

uitzondering 2 (margeregeling), en uitzondering 3 (regeling voor kleine ondernemers) 

zijn wel van toepassing.  

Daarnaast verantwoorden zij belaste intracommunautaire verwervingen in hun 

reguliere BTW-aangifte en hebben zij recht op gehele of gedeeltelijke aftrek van de 

over de intracommunautaire verweving verschuldigde BTW. 

Conclusie 

De aankoop van een bedrijfsmiddel, bijvoorbeeld een landbouwtractor, van een BTW-

ondernemer in een ander EU-land is onderworpen aan de heffing van BTW. Het is 

afhankelijk van de feiten en omstandigheden welke partij deze BTW moet betalen: de 

verkoper of de koper. Het is ook afhankelijk van de feiten en omstandigheden welk 

BTW-tarief van toepassing is: het tarief van het land waarin de verkoper is gevestigd 

of het tarief van het land waarin de koper is gevestigd. 

2. 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. 
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Voor meer informatie over de incompany-mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact 

opnemen met ons via info@BTWadvies.com of 026-7071710 

 

3. Workshops van vilsteren BTW advies 

Alle onze workshops worden door Carola van Vilsteren gegeven, bij ons op kantoor in 

Heelsum. De kosten voor het deelnemen aan een workshop zijn € 295 per persoon 

exclusief BTW, inclusief lesmateriaal. 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: www.BTWadvies.com. U kunt zich via onze website voor de 

workshops aanmelden of door een mail te sturen naar info@BTWadvies.com  

 


