Verlaagde BTW-tarief van 6% naar 9%
(20 december 2018)

Per 1 januari 2019 zal het verlaagde BTW-tarief van 6% verhoogd worden naar 9%. Bij deze verhoging
is geen overgangsmaatregel getroffen. Hierdoor zal het moment waarop de btw is verschuldigd
volgens de reguliere BTW-regels zijn voor welk BTW-tarief van toepassing is, 6% of 9%.

De diensten en producten waarvoor het verlaagde btw-tarief geldt
Het verlaagde btw-tarief geld in Nederland voor verschillende producten en diensten.
De meest voorkomende en belangrijkste zijn (let op: deze lijst is niet volledig):
- Eten en drinken
- Geneesmiddelen
- Boeken
- Bloemen, planten en boomkwekerijproducten
- Het gelegenheid geven tot sportbeoefening
- Het schilderen en stukadoren van woningen en aanbrengen van op energiebesparing gericht
isolatiemateriaal aan vloeren, muren en daken. Beiden wanneer dit plaatsvindt na meer dan
twee jaren na het tijdstip van eerste ingebruikneming
- Personenvervoer
- Hotelovernachtingen en het verhuren van een campingplaats
- Het verrichten van schoonmaakwerkzaamheden binnen woningen

Geen overgangsregeling
Wanneer de btw verschuldigd is hangt af van of u vooruitbetalingen ontvangt en of u het kas- of
factuurstelsel toepast. Hieronder treft u een stappenschema aan op te bepalen welk tarief van
toepassing is.
9% -> De prestatie heeft in 2018 plaatsgevonden en de
factuurdatum (en betaling) ligt in 2019.

Uw afnemer is een
ondernemer

6% -> De factuurdatum ligt in 2018 en de factuur wordt ook
betaald (!) in 2018 (vooruitbetaling), maar de prestatie vindt
plaats in 2019

9% -> De prestatie wordt verricht in 2019
Uw afnemer is een
particulier

6% -> De prestatie wordt verricht in 2018
6% -> De prestatie wordt verricht in 2019, maar is
vooruitbetaald in 2018

Wij hopen u met deze nieuwsbrief duidelijk te hebben geïnformeerd, mochten er nog vragen of opmerkingen
zijn dan horen wij dit uiteraard graag van u.
Deze nieuwsbrief is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld op basis van betrouwbaar geachte bronnen,
aan de inhoud kunnen echter geen rechten worden ontleend en wij kunnen geen enkele aansprakelijkheid
aanvaarden voor schade, direct of indirect, als gevolg van de inhoud van deze nieuwsbrief.
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