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Afschaﬃng landbouwregeling btw per 1 januari 2018 is een feit!
Per 1 januari 2018 wordt de landbouwregeling in de btw afgeschaft.
Na de Tweede Kamer (23 november 2017) heeft nu ook de Eerste Kamer (19 december 2017) het
wetsvoorstel hiertoe aangenomen.
Hiermee komt een einde aan de periode (vanaf 1968!) dat landbouwers, veehouders, tuinbouwers en
bosbouwers (gezamenlijk: landbouwers) buiten de btw-regeling vielen.
Landbouwers zullen, net als andere ondernemers, btw moeten afdragen over de door hen geleverde
landbouwproducten of verrichte agrarische diensten. Btw op kosten en investeringen die aan hen in
rekening wordt gebracht kan worden teruggevraagd.
In het verlengde van de landbouwregeling zal ook de veehandelsregeling worden afgeschaft.
Nu is het zo dat veel landbouwers de afgelopen 20 jaar al vrijwillig hebben gekozen om in de btw-regeling
te gaan. Dit geldt met name voor landbouwers die veel investeren of grote investeringen doen.
Vanaf 1 januari 2018 vervalt deze keuzemogelijkheid en vallen alle landbouwers verplicht in de btw-regeling.
U valt nu nog in de landbouwregeling
Voor u heeft de afschaﬃng van de landbouwregeling de meeste gevolgen. U zult een btw-administratie
moeten voeren, btw-aangiften moeten indienen en btw op uw facturen moeten vermelden.
Wij zullen u in dit traject begeleiden zodat u voldoet aan alle btw-spelregels.
Voor de overgang van onbelast naar belast ondernemerschap wordt voorzien in overgangsrecht.
U kunt een deel van de door u betaalde btw op investeringen van vóór 1 januari 2018 terugvragen.
Hiervoor heeft u heel 2018 de tijd. Dit herzieningsbedrag wordt in één keer uitbetaald of verrekend.
Wij zullen dit herzieningsbedrag voor u berekenen en terugvragen bij de Belastingdienst.
U heeft vrijwillig gekozen voor de btw-regeling
Voor u verandert door de afschaﬃng van de landbouwregeling eigenlijk niets, want u bent al gewend een
btw-administratie te voeren en btw-aangiften te doen.
U komt wel vanaf 1 januari 2018 in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). Deze regeling
houdt in dat wanneer u jaarlijks minder dan € 1.345 btw moet afdragen, dit bedrag geheel wordt kwijtgescholden. Is de jaarlijkse afdracht meer dan € 1.345 en minder dan € 1.883, dan wordt een deel van dit
bedrag kwijtgescholden.
De regeling geldt voor eenmanszaken, maatschappen en vennootschappen onder ﬁrma, echter niet voor
rechtspersonen, zoals een BV.
Wij zullen jaarlijks voor u berekenen of u in aanmerking komt voor de KOR.

Wijzigingen die per 1 januari 2018 voor alle landbouwers gelden
Alle agrarische diensten die uzelf verricht komen onder het normale tarief van 21% te vallen.
dienst hebt verricht en niet wanneer u de factuur opmaakt.
Een aantal diensten die aan u worden verricht komen eveneens onder het normale tarief van 21% btw te
vallen. Hierbij moet u denken aan diensten van agrarische loonbedrijven, fokinstellingen, maar ook de
ren van landbouwproducten zal het normale tarief gaan gelden.
Daarnaast zal ook voor de levering van broedeieren en de levering van gas en minerale oliën voor de
tuinbouwsector het normale tarief van 21% gaan gelden.

