
 
 

05.03.2018: Aangifte BTW 2018 voor ex-landbouwregelaar: 
 
Het BTW-tarief van veel diensten waar agrariërs mee te maken hebben, bedraagt sinds 1 
januari van dit jaar 21% in plaats van 6%.  
 
Welke gevolgen heeft dit voor de voormalige landbouwregelaar? 
 
Voorbeeld: 
De loonwerker die in januari 2018 werkzaamheden over december 2017 factureert naar de 
voormalig landbouwregelaar, moet 6% BTW hanteren, omdat dit het tarief was in december 
2017 voor loonwerk. Gaat het over werkzaamheden die pas in januari 2018 zijn uitgevoerd, 
dan geldt het tarief van 21%. 
 
Gevolg: 
De agrariër mag de 6% BTW uit de nota van januari 2018 niet verrekenen, omdat de 
voorbelasting niet is toe te rekenen aan belaste omzet (immers in 2017 viel hij of zij nog 
onder de landbouwregeling). 
 
Andere zaken die van belang zijn voor de BTW-aangifte 2018 van de ex-landbouwregelaar: 

- Uit de waarde van de voorraden, die op 1 januari 2018 aanwezig zijn op het bedrijf, 
kan de BTW gehaald worden; 

- Uit de waarde van het verbruiksvee (dieren die bestemd zijn voor de productie van 
vlees), dat op 1 januari 2018 aanwezig is op het bedrijf, kan de BTW gehaald worden; 

- Uit de waarde van het gebruiksvee (vee dat ter wille van zijn nut door de agrariër 
wordt gehouden), dat op 1 januari 2018 aanwezig is op het bedrijf, kan de BTW 
volgens de belastingdienst niet gehaald worden. Er loopt op dit moment een 
procedure voor de Hoge Raad. De verwachting is dat no in 2018 er een einduitspraak 
komt, zodat er in de resterende periode van 2018 nog tijd is om de BTW-vooraftrek 
voor gebruiksvee geldend te maken. 

 
Als het verbruiksvee of gebruiksvee verkocht wordt in 2018, dan zal de agrariër met 6% BTW 
moeten verkopen. Het lijkt mij alleszins redelijk om de BTW per 1 januari 2018 eruit te halen 
(maar ik ben geen rechter). 
 
 
Opmerking BM-Advisering: 
 
Kleine ondernemers hebben de mogelijkheid om vrijgesteld te worden van de administratieve 
verplichtingen voor de BTW (geen actief BTW-nummer meer). Ons advies voor agrariërs is 
om dat niet te doen. Afnemers van agrarische producten (bijvoorbeeld coöperaties) wensen 
sinds 1-1-2018 alleen nog maar af te nemen van ondernemers die een actief (en 
controleerbaar) BTW-nummer bezitten.  
 
Voor agrariërs die geen BTW-nummer hebben, resteert er alleen maar de variant om 
producten (zonder BTW) te verkopen aan een collega-agrariër, die vervolgens aan de 
coöperatie (met BTW) verkoopt. 
 


