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Verhoging lage BTW-tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019

In het Belastingplan 2019 wordt voorgesteld het lage BTW-tarief per 1 januari 2019 te verhogen van 6% 
naar 9%.

Het Belastingplan 2019 is op 15 november 2018 aangenomen door de Tweede Kamer. 
Op 18 december 2018 zal het door de Eerste Kamer worden behandeld. De verwachting is dat het Belas-
tingplan 2019 dan zal worden aangenomen.

De verhoging geldt voor alle goederen en diensten waarop nu nog het 6%-tarief van toepassing is.
Het moment waarop volgens de normale spelregels de BTW verschuldigd wordt, is bepalend welk tarief 
wordt toegepast.

Overgangssituaties

Bij de facturering in met name begin 2019 kunnen we te maken krijgen met de vraag welk laag tarief van 
toepassing is, nog 6% of al 9%. Om de vraag te kunnen beantwoorden moeten we onderscheid maken 
tussen leveringen en diensten.

Bij leveringen is het moment bepalend waarop de macht om als eigenaar over de goederen te beschikken 
overgaat. Is de overgang al in 2018 gebeurd, dan is het 6%-tarief nog van toepassing. Is de overgang pas 
in 2019 gebeurd, dan is het 9%-tarief van toepassing.

Een akkerbouwer die in het najaar 2018 suikerbieten aan de Cosun aflevert, ontvangt op zijn eindafreke-
ning in het voorjaar 2019 nog 6% BTW.

Bij diensten is het moment bepalend waarop de werkzaamheden voltooid zijn. Zijn de diensten al 
voltooid in 2018, dan is het 6%-tarief nog van toepassing. Zijn de diensten pas voltooid in 2019, dan is het 
9%-tarief van toepassing. In dit laatste geval worden de in 2018 verrichte werkzaamheden (die pas in 
2019 voltooid zijn) belast naar het 9%-tarief.

Een stukadoor die in december 2018 begonnen is met het stukadoren van een woning ouder dan
2 jaar en die zijn werk afrondt en oplevert in januari 2019, zal op zijn factuur voor alle werkzaamheden 
9% BTW moeten rekenen.

Voorbereiding voor ondernemers

Het nieuwe BTW-tarief heeft gevolgen voor:
• de administratie
• de prijzen van goederen en diensten
• de facturering

Voor ondernemers die hun administratie zelf in een administratiepakket verwerken, is het belangrijk dat 
het nieuwe BTW-tarief in het pakket wordt ingevoerd. Verstandig is hierover contact op te nemen met de 
leverancier van het administratiepakket.

Voor verdere informatie kunt altijd contact opnemen met ons kantoor.


