
Het algemene btw-tarief bedraagt 21%. Op de levering van eet- en drinkwaren geldt echter een uitzondering en 
kan het btw-tarief van 6% van toepassing zijn. Hoe zit het nu? En wat te doen bij de verkoop van 
arrangementen.

Eet- en drinkwaren. Alcoholhoudende dranken worden niet aangemerkt als voedingsmiddel. Daarom past u daarop het 21%-tarief 

toe. De staatssecretaris heeft in een Besluit ( d.d. 4 september 2014, nr. BLKB2014/123M ) aangegeven dat het onderscheid tussen 

alcoholhoudende dranken en alcoholvrije dranken wordt gemaakt op basis van het alcoholgehalte in deze dranken. Voor bier en 

kruidendranken ligt de grens op 0,5%, voor andere alcoholhoudende dranken, zoals wijn, ligt de grens op 1,2%. Eetwaren die 

alcoholhoudende stoffen bevatten, zoals bonbons, worden aangemerkt als voedingsmiddel. Hierop is dan ook het verlaagde btw-tarief 

van 6% van toepassing. 

Hoe ziet uw rekening eruit?

Wanneer uw gasten klaar zijn met eten en drinken, zult u een rekening verstrekken aan hen om hetgeen wat is genoten af te rekenen. 

Uit uw administratie en factuur (indien u verplicht bent deze uit te reiken) zal duidelijk moeten volgen, welk btw-tarief van toepassing 

is op de door u verstrekte eet- en drinkwaren. Deze btw dient u middels uw btw-aangifte af te dragen aan de Belastingdienst. 

Uw boekhouder. In het aangifteformulier van de btw-aangifte wordt (meestal door uw boekhouder) een onderscheid gemaakt tussen 

‘leveringen belast met hoog tarief’ en ‘leveringen belast met laag tarief’. De verkopen van alcoholhoudende dranken geeft hij aan in 

rubriek 1a: ‘Leveringen belast met hoog tarief’ van uw btw-aangifte. De door u verkochte eet- en drinkwaren waarop het verlaagd 

btw-tarief van toepassing is, neemt hij op in rubriek 1b: ‘Leveringen belast met laag tarief’ van uw btw-aangifte. 

Arrangementen met 6% en 21%

Bijv. een wijnspijsarrangement. Indien u aan uw gasten een arrangement heeft verkocht voor een bepaalde prijs per persoon, 

waarbij bij iedere gang twee bijbehorende glazen wijn worden verkocht. Hoe zit het dan? Ook dan dient u een splitsing aan te brengen 

in hetgeen u heeft verkocht. Op de verkochte eet- en drinkwaren geldt het verlaagde btw-tarief van 6% en op de verkochte 

alcoholhoudende dranken geldt het btw-tarief van 21%. 

U verkoopt een wijnspijsarrangement inclusief bijpassende wijnen voor € 60,- per persoon. Van dit arrangement heeft € 20,- 

betrekking op de wijnen en € 40,- op de etenswaren. De prijzen zijn inclusief btw. Uit het deel dat betrekking heeft op de wijnen dient 

u 21% aan btw af te dragen en uit het deel dat betrekking heeft op de etenswaren dient u 6% aan btw af te dragen. 

En het Besluit? In het hiervoor genoemde Besluit heeft de staatssecretaris van Financiën expliciet aangegeven dat de vergoeding 

voor alcoholhoudende dranken nooit onder het verlaagde btw-tarief valt. Indien u de hierboven genoemde splitsing niet kunt maken, 

is het verstandig om contact op te (laten) nemen met de Belastingdienst en afspraken te maken over de btw-afdracht. 

Cadeaubonnen. Op het moment waarop u uw eigen cadeaubonnen verkoopt, hoeft u over het bedrag dat u van uw klant 

ontvangt, geen btw af te dragen. De verkoop van de cadeaubon is vrijgesteld van btw. Wanneer de klant de cadeaubon bij u 

inlevert, bent u op dat moment btw verschuldigd U past dan op de verkochte eet- en drinkwaren het 6%-tarief toe en op de 

alcoholhoudende dranken het 21%-tarief.

Kunt u bij arrangementen geen splitsing maken in eet- en drinkwaren (6% btw) en alcoholhoudende 
dranken (21% btw)? Neem dan via uw boekhouder contact op met de Belastingdienst om af te stemmen 
hoeveel btw u verschuldigd bent.

© Indicator BV - Schootense Dreef 31 - 5708 HZ Helmond - Kvk-nummer: 17085336 - Tel.: 0492 - 59 31 31 - Fax: 0492 - 59 31 00

http://www.indicator.nl - klantenservice@indicator.nl 

Artikel toegevoegd op donderdag 29 januari 2015 

BTW

Welk btw-percentage bij gemengd ‘laag’ en ‘hoog’?

pagina 1 van 1Welk btw-percentage bij gemengd ‘laag’ en ‘hoog’? - tipsenadvies-horeca .nl

26-2-2015http://lite.indicator.nl/horeca/article.php?nlid=NLTAHRAR_EU18210301


