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Wat komt waar op de BTW-aangifte 
 

1a en 1b Binnenlandse leveringen/diensten: 

• Leveringen/diensten belast met (a) 21% of (b) 6% 

De ondernemer vermeldt het totaal van de met 21% of 6%  belaste 

vergoedingen en de verschuldigde belasting zelf  

•  Per 1 januari 2018 vervalt de keuzemogelijkheid voor de landbouwregeling en 

zijn alle landbouwers, akkerbouwers en veehouders verplicht BTW 

verschuldigd over de door hen verrichte leveringen en diensten. 

•  Wanneer door een particulier BTW op zonnepanelen wordt teruggevraagd, en 

met die reden een BTW-nummer is aangevraagd, dient bij vraag 1a een 

forfaitair bedrag aan BTW aangegeven te worden. De omzet wordt berekend 

door het forfaitaire BTW-bedrag te vermenigvuldigen met 100/21. 

•  Margeregeling 

•  Oninbare debiteuren: BTW op facturen die na verloop van één jaar na de 

uiterste betaaltermijn nog niet zijn voldaan, wordt teruggevraagd door een 

negatief omzetbedrag en negatief BTW-bedrag in te vullen. 

 

1c  Leveringen en diensten die niet zijn belast met 21%, 6% of 0%. Afwijkende percentages komen 

voor bij: 

• Sportkantine: Indien de inkomsten van een sportkantine op de levering van 

eten en drinken niet meer dan € 68.067 bedragen, zijn deze vrijgesteld van 

BTW. Zijn de inkomsten € 68.067 of hoger, dan kan er gekozen worden voor  

11,5% BTW  over de totale kantineontvangsten. 

• Bijbetaling toepassing forfaitaire methode I. Dit geldt voor ondernemers die 

zowel met 6% als met 21% belaste prestaties verrichten en op basis van de 

administratie geen splitsing kunnen maken in de met 6%/21% belaste omzet. 

 

1d  Privégebruik 

• Privégebruik van de auto van de zaak is een fictieve dienst:  

 

Geen eigen bijdrage 

o  Indien km-administratie aanwezig: 

21% x privé-km / totaal km x gemaakte uitgaven; of 

o  Indien géén km-administratie aanwezig: 

 2,7% x catalogusprijs (incl. BTW en bpm) 

(I.p.v.  2,7% kan 1,5% worden toegepast indien geen aftrek mogelijk 

was bij aanschaf van de auto, zoals bij de eigen auto of auto onder de 

margeregeling, en bij auto’s waarbij minimaal 4 jaar zijn verstreken na 

het jaar van ingebruikname door de ondernemer) 

 

  Normale eigen bijdrage 

Normale eigen bijdrage (of 'normale waarde') = het bedrag dat de 

ondernemer ‘in de markt’ zou moeten betalen om de auto voor 

privédoeleinden in gebruik te kunnen geven, aan zichzelf of aan een 

werknemer. 

o  Bij normale eigen bijdrage, geen fictieve dienst: 

 21/121 x ontvangen bijdrage 
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 Te lage eigen bijdrage 

 Een te lage eigen bijdrage = bijdrage < normale waarde 

o  Indien km-administratie aanwezig: 

 21% x privé-km / totaal km x normale waarde; of 

o  Indien géén km-administratie aanwezig: 

 2,7% x catalogusprijs (incl. BTW en bpm) 

(I.p.v.  2,7% kan 1,5% worden toegepast indien geen aftrek mogelijk 

was bij aanschaf van de auto, zoals bij gebruik eigen auto in bedrijf of 

auto onder de margeregeling, en bij auto’s waarbij minimaal 4 jaar zijn 

verstreken na het jaar van Ingebruikname door de ondernemer) 

 

Hoge Raad april 2017 

Indien km-administratie ontbreekt kan forfaitaire regeling te hoog uitvallen.  

 

Rekening houden met: 

o Aard van de onderneming; 

o Zakelijke doeleinden waarvoor de auto binnen onderneming wordt 

gebruikt; 

o Positie en werkzaamheden binnen onderneming van persoon die auto 

gebruikt; 

o Wijze waarop auto voor privédoeleinden mag worden gebruikt 

 
De uitspraak van de Hoge Raad biedt vooral mogelijkheden voor de situatie 

waarin sprake is van een ambulante functie van het personeel van de 

ondernemer, zoals het gebruik van een auto voor storingsdiensten, bij een 

verbod privégebruik en wanneer de forfaitaire BTW correctie hoger uitvalt dan 

de in het jaar in aftrek gebrachte BTW waarbij voor auto’s die niet ouder zijn 

dan vijf jaar rekening moet worden gehouden met BTW die bij aanschaf in 

aftrek is gebracht.  

 

• Privégebruik van gas, water, elektra en wonen 

• Het onttrekken van goederen aan het bedrijf voor privé doeleinden 

• Gratis diensten voor privé-doeleinden en overig privégebruik van 

bedrijfsgoederen (waaronder vakantiewoningen) 

 

1e  Leveringen/diensten belast met 0% of niet bij de ondernemer belast 

Hier dient het totaalbedrag van de vergoeding voor de levering of dienst te worden 

aangegeven.  Er hoeft geen bedrag aan BTW te worden vermeld. 

 

• Leveringen en diensten in Nederland die vallen onder het 0%-tarief, m.u.v. 

ICL-  en uitvoerleveringen 

• Leveringen welke verlegd zijn naar de afnemer (artikel 12 lid 5 van de Wet op 

de Omzetbelasting): 

o Leveringen en diensten bij onderaanneming en uitlening van 

personeel in de bouw, de scheepsbouwen, de metaalconstructie 

o Leveringen van onroerende zaken waarbij de verkoper en de koper 

hebben gekozen voor belaste levering 

o Leveringen en bewerking van afvalstoffen 

o Levering beleggingsgoud 
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o Levering tot executie van zekerheid 

o Overdracht van broeikasgasemissierechten 

o Verlegging bij mobiele telefoons, chips, spelcomputers, tablets en 

laptops wanneer de totale waarde per order  € 10.000 of meer 

bedraagt (exclusief BTW) 

o Verlegging bij telecommunicatiediensten vanaf 1 september 2017 

moet de BTW verplicht worden verlegd als de aanbieder en afnemer 

van de telecommunicatiedienst beiden in Nederland gevestigd zijn, 

de afnemer BTW-ondernemer is en de afnemer van de 

telecommunicatiedienst zelf ook telecommunicatiediensten verricht. 

 

2  Verleggingsregelingen binnenland 

 

2a  Leveringen/diensten waarbij de heffing van BTW naar de ondernemer is verlegd 

 

• Er goederen in Nederland aan de ondernemer geleverd zijn, waarbij de BTW 

naar hem is verlegd 

• Diensten waarbij een Nederlandse ondernemer de BTW naar de Nederlandse 

ondernemer heeft verlegd (spiegelbeeldprestaties van de verlegde diensten 

genoemd onder 1e) 

 

3  Prestaties naar of in het buitenland 

 

3a  Leveringen naar landen buiten de EU (uitvoer) 

Hierbij geldt het 0%-tarief, zowel bij leveringen aan een ondernemer als aan een particulier. 

Voorwaarde voor toepassing van het 0%-tarief is dat de export moet kunnen worden 

aangetoond aan de hand van bescheiden. Denk bijvoorbeeld aan getekende vrachtbrieven, 

correspondentie met de afnemer en facturen van vervoersbedrijven.  

 

3b  Leveringen naar of diensten in landen binnen de EU. 

 

• Betreft intracommunautaire prestaties (leveringen en diensten) met 

specificatie in de Opgaaf intracommunautaire prestaties (ICP). Het bedrag dat 

in de ICP wordt aangegeven moet per periode overeenkomen met het bedrag 

wat bij vraag 3b van de BTW aangifte is aangegeven.  

 

Toelichting: Bij de intracommunautaire leveringen (ICL) wordt uitgegaan van de 

factuurdatum. Bij de intracommunautaire diensten wordt uitgegaan van het 

tijdvak waarin deze diensten worden verricht. (De factuurdatum is hierbij niet 

van belang) 

  

Toelichting ICL: Bij ICL gaat het om goederen die de ondernemer heeft geleverd 

aan een ondernemer in een ander EU-land. Deze goederen zijn vervoerd naar 

een ander EU-land indien bij de afnemer hiervoor een de intracommunautaire 

verwerving van deze goederen plaatsvindt. 

 

• Een nieuw vervoermiddel dat de ondernemer heeft geleverd aan een 

particulier in een ander EU-land 
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(Dit gaat zonder opgaaf ICP, omdat de particulier geen btw-

identificatienummer heeft) 

 

• Eigen goederen die worden overgebracht naar een ander EU-land 

 

Toelichting: de volgende diensten zijn géén intracommunautaire diensten en 

hoeven dus hier niet opgegeven te worden: 

o Restaurantdiensten 

o Korte verhuur van vervoermiddelen 

o Diensten bestaande uit het verlenen van toegang tot culturele, 

artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of 

soortgelijke activiteiten (zoals beurzen en tentoonstellingen) en 

daarmee samenhangende diensten. 

Opmerking: De intracommunautaire diensten die in het land van de afnemer 

zijn vrijgesteld van BTW of zijn belast met 0%, worden niet op deze aangifte 

vermeld! 

  

3c  Installatie/afstandsverkopen binnen de EU 

• Het monteren of installeren van goederen in een ander EU-land 

• De levering van goederen in andere EU-landen volgens de regeling 

van afstandsverkopen 

 

Toelichting: deze regeling is van toepassing als aan alle volgende drie 

voorwaarden is voldaan: 

o De koper/klant heeft geen btw-identificatienummer 

o De ondernemer draagt zorg voor het vervoer van de goederen naar de  

 klant 

o Het totaalbedrag van deze leveringen komt uit boven het 

 drempelbedrag van de betreffende lidstaat. Dit drempelbedrag verschilt 

per EU-land en is te vinden op 

https://ec.europa.eu/taxation_customs/sites/taxation/files/resources/doc

uments/taxation/vat/traders/vat_community/vat_in_ec_annexi.pdf.  

Accijnsgoederen vallen buiten deze regeling. 

 

4  Prestaties vanuit het buitenland aan de ondernemer verricht 

 

4a  Leveringen/diensten uit landen buiten de EU 

• De ondernemer heeft goederen ingevoerd van buiten de EU én heeft daarbij 

gebruik gemaakt van de verleggingsregeling van artikel 23 van de Wet op de 

Omzetbelasting 

• Diensten welke zijn afgenomen van een ondernemer van buiten de EU, die de 

BTW aan de ondernemer heeft verlegd 

 

4b  Leveringen/diensten uit landen binnen de EU 

• De ondernemer heeft goederen gekocht van ondernemers uit andere EU-

landen en die goederen zijn naar Nederland vervoerd. Hij moet dan in 

Nederland BTW aangeven, omdat er sprake is van een intracommunautaire 

verwerving 
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• De ondernemer heeft diensten afgenomen van een ondernemer uit een ander 

EU-land, die de BTW heeft verlegd 

 

Let op: Diensten moeten vermeld worden in het tijdvak waarin deze diensten 

worden verricht!. De factuurdatum is hierbij niet van belang. Bij de levering van 

goederen is de factuurdatum wel bepalend voor het tijdvak waarin de levering 

wordt aangegeven. 

 

5  Voorbelasting, kleine ondernemersregeling, schatting en eindtotaal 

 Hier dient het totaal van de in dit tijdvak verschuldigde BTW te worden vermeld.  

 

5b  Voorbelasting 

• Voorbelasting is Nederlandse BTW op goederen en diensten 

die de ondernemer heeft aangeschaft of afgenomen. 

• BTW die andere ondernemers in rekening hebben gebracht 

• BTW die verschuldigd is omdat de BTW is verlegd ( zie vraag 2a) 

• BTW die moet worden aangeven bij vraag 4a 

• BTW die de ondernemer voor de invoer van goederen bij de Douane is 

verschuldigd 

• BTW die moet aangeven (zie vraag 4b) voor: 

o Intracommunautaire verwerving van goederen 

o Diensten die een buitenlandse ondernemer heeft verricht, waarbij 

de BTW naar de ondernemer is verlegd 

 

Eén en ander voor zover er recht op voorbelasting bestaat. 

 

Toelichting: BTW komt niet voor aftrek in aanmerking bij bijvoorbeeld : 

o Inkopen die de ondernemer gebruikt voor vrijgestelde 

bedrijfsactiviteiten 

o Eten en drinken in horecagelegenheden 

o Inkopen die de ondernemer gebruikt voor personeelsfaciliteiten 

als het voordeel voor de werknemer meer is dan € 227 per jaar  

In andere EU-landen betaalde BTW kan worden teruggevraagd via een apart 

teruggaafverzoek via de Nederlandse Belastingdienst. BTW die in 2017 in 

andere EU-landen is betaald moet vóór 1 oktober 2018 worden teruggevraagd. 

Let daarbij op dat daarvoor aparte inlogcodes moeten worden aangevraagd. 

 

• Herzienings BTW 

 

Toelichting: In de laatste aangifte van het jaar moet voor investeringen die 

zowel worden gebruikt voor belaste als voor vrijgestelde prestaties beoordeeld 

worden of er (ten opzichte van het jaar van ingebruikname) een wijziging is 

opgetreden in de verhouding vrijgesteld/belast gebruik. De herzieningsperiode 

bedraagt voor roerende zaken 5 jaar en voor onroerende zaken 10 jaar.  

Ook landbouwers die door afschaffing van de landbouwregeling in de BTW 

betrokken worden hebben recht op herziening van BTW. Bij wijze van 

overgangsregeling mag de herzienings-BTW door afschaffing van de 

landbouwregeling in de eerste BTW-aangifte over 2018 worden meegenomen. 
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• Niet aftrekbare BTW in verband met toepassing van het Besluit uitsluiting 

Aftrek (BUA) 

 

Toelichting: op grond van het BUA is de BTW op privé bevoordelingen van 

personeel niet aftrekbaar indien het voordeel op jaarbasis per personeelslid meer 

dan € 227. Hierbij kan gedacht worden aan kantineverstrekkingen en 

huisvesting van personeel. Zorg dat er altijd een BUA-berekening in de 

administratie aanwezig is wanneer BTW op personeelsverstrekkingen in aftrek is 

gebracht.   

 

5d  Vermindering volgens de kleineondernemersregeling 

• Deze regeling geldt bijvoorbeeld niet bij: 

o Bij levering van een nieuw vervoermiddel naar een ander EU-

land met toepassing van het 0%-tarief 

o Bij verhuur van onroerend goed, als daarbij is gekozen voor 

 belaste verhuur 

 

5e en 5f Schatting van deze en van vorige aangiften 

Alleen als er een vergunning is om geschat aangifte te doen 

 

5g Totaal te betalen of terug te vragen 

 
*  Indien na het indienen van de BTW-aangifte blijkt dat een onjuist BTW-bedrag is aangegeven, dan moet dit via een 

BTW-suppletie worden gecorrigeerd. Te corrigeren bedragen van maximaal € 1.000 te betalen of te ontvangen mogen in 

de eerstvolgende BTW-aangite worden meegenomen, in andere gevallen moet een BTW-suppletie worden gedaan. Let 

daarbij op dat een BTW-suppletie vanaf 1 januari 2018 alleen nog digitaal kan worden gedaan.  

 

 

 

 

 

Dit is een uitgave van van vilsteren BTW advies. De informatie in dit document 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. 


