Verhoging van het lage btw tarief van 6% naar 9% per 1 januari 2019
6 december 2018
In het Belastingplan 2019 heeft het kabinet aangegeven dat het verlaagde btw-tarief per 1 januari
2019 wordt verhoogd van 6% naar 9%. Levert u producten of diensten die vallen onder het verlaagde
btw-tarief van 6%? Dan is de wijziging voor u van belang. In dit artikel gaan wij in op de gevolgen
van de tariefsverhoging voor uw onderneming.
Géén overgangsregeling
De overheid heeft ervoor gekozen om géén overgangsregeling in het leven te roepen. Hierdoor zijn
de reguliere regels bepalend voor de vraag of een ondernemer 6% of 9% btw moet berekenen voor
prestaties die omstreeks de jaarwisseling plaatsvinden.
Indien uw klant een ondernemer of rechtspersoon is, geldt in beginsel het btw-tarief van het moment
waarop de factuur is uitgereikt of had moeten worden uitgereikt. Voor prestaties die zijn verricht aan
consumenten, is doorgaans het moment waarop de prestatie wordt verricht leidend voor het
toepasselijke btw-tarief.
Een uitzondering bestaat in het geval van vooruitbetalingen waarbij alle relevante aspecten van de
toekomstige prestatie reeds bekend zijn: dan geldt het btw-tarief van het moment van ontvangst van
de vooruitbetaling.
De staatssecretaris heeft aangegeven dat de Belastingdienst geen btw zal naheffen over in 2018
betaalde prestaties, die in 2019 zullen gaan plaatsvinden. Hierbij kan gedacht worden aan
evenementen waarvan de kaartverkoop al in 2018 is gestart.
Stroomschema
Hieronder treft u ter verduidelijking een stroomschema aan voor het toe te passen tarief.
Is sprake van een vooruitbetaling
nee

BTW is verschuldigd op het moment
waarop de vooruitbetaling wordt
ontvangen:
2018 = 6%
2019 = 9%

ja

Past de ondernemer het Kasstelsel toe?
nee

BTW is verschuldigd op het moment
waarop de betaling ontvangen wordt:
2018 = 6%
2019 = 9%

ja

Bestaat er een factureringsplicht?
BTW is verschuldigd op het moment
van uitreiken van de factuur:
2018 = 6%
2019 = 9%

ja
nee

BTW is verschuldigd op het moment dat de levering/dienst wordt verricht. Het moment van
uitreiking van een eventuele factuur is niet van belang.
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Actiepunten voor u als ondernemer
• zorg dat het juiste tarief op de facturen staat vermeld. Uit de administratie en de facturen moet
duidelijk vast te stellen zijn of het 6% tarief of het 9% tarief van toepassing is;
• pas de kassasystemem aan op het verlaagd tarief van 9%;
• indien u als ondernemer geen of beperkt aftrek heeft op voorbelasting; dan kunt u door de inkoop
naar voren te halen en in 2018 te plannen BTW-kosten beperken;
• houd bij het opstellen van offertes voor prestaties in 2019 die onder het lage tarief vallen alvast
rekening met het BTW tarief van 9%;
• de BTW verhoging kan worden doorberekend in de al lopende contracten, ongeacht wat
hierover in het contract is opgenomen, In overeenkomsten opgenomen bepalingen die
verbieden dat een BTW verhoging wordt doorberekend aan de klant, zijn nietig.
N.B. Het nieuwe tarief kan pas worden ingevoerd als de Eerste en Tweede kamer beide
akkoord zijn gegaan met het Belastingplan 2019. Mocht dit niet tijdig gebeuren dan gaat het
nieuwe tarief mogelijk op een later moment dan 1 januari 2019 in.
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