Vraag aan de belastingdienst.
In de veehandel is het gewoon dat de ontvanger van het vee (slachterij of veehandelaar) een
afrekening maakt voor de leverancier (veehouder of handelaar) van het vee. Voor de BTW
berekening kan iemand deelnemer zijn aan de landbouw-/veehandelaarsregeling (5,4%) of de BTWregeling (6%). Hierdoor zijn er vier verschillende situaties mogelijk.
1. Als beide in de veehandelaars/landbouwregeling zitten, dan wordt een afrekening voor de
leverancier gemaakt waarop geen BTW wordt vermeld.
2. Zitten beide in de BTW-regeling, dan wordt een afrekening gemaakt waarop de BTW (6%)
wel wordt vermeld.
3. Zit de leverancier in de landbouwregeling en de ontvanger in de BTW-regeling, dan wordt op
de afrekening ook geen BTW vermeld (in de administratie van de ontvanger wordt de BTW
(gebaseerd op 5,4%) wel geregistreerd).
4. De vraag is nu wat er moet gebeuren met de afrekening als de leverancier in de BTWregeling zit en de ontvanger in de veehandelsregeling. De ontvanger maakt dan de
afrekening voor de leverancier. Moet op deze afrekening de BTW (6%) worden vermeld of
niet. Daar is veel discussie over. De regels op de site van de Belastingdienst geven hier ook
niet eenduidig uitsluitsel over.

Antwoord van de Belastingdienst.
Voor het wel of niet met btw factureren is alleen de positie van de leverancier van belang. Dat de
afrekening wordt opgemaakt door de afnemer is niet relevant. De leverancier verricht een levering
en moet met btw factureren indien hij in de btw-regeling zit. Zowel bij een afnemer die in de btwregeling zit als bij een afnemer die in de veehandelsregeling zit.
Indien de afnemer de factuur opmaakt dan doet hij dit namens de leverancier. De afrekening moet
dezelfde gegevens bevatten die op de factuur zouden staan in het geval de leverancier zelf de factuur
opmaakt. En dus ook de btw in situatie 4.
In situatie 3 wordt ook uitgegaan van de positie van de leverancier (landbouwregeling), dus geen btw
op de factuur vermelden.
Ik hoop dat de uitleg duidelijk is. Mocht het niet zo zijn dan hoor ik het wel.
Met vriendelijke groet,
Marten de Bruin
Specialist omzetbelasting
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