Toelichting vrijstelling btw Maatregel verduurzaming
diergezondheid
In de aankondiging van de Maatregel verduurzaming diergezondheid staat vermeld dat de kortingen worden
verstrekt onder vrijstelling van btw. In dit document geven we u graag een nadere toelichting.
Doordat de subsidie zonder btw wordt verstrekt blijft de grondslag voor de btw-berekening ongewijzigd. We geven u onderstaand
voorbeeld: GD factureert 10 BVD oorbiopten en eenmaal basiskosten ter waarde van € 84,45. U krijgt € 30 subsidie (€ 3 per biopt)
via ZuivelNL.
Zonder subsidie zou u de btw-grondslag € 84,45 + 21% btw = totaal € 102,18 aan GD betaald hebben. De btw grondslag blijft ná de
subsidie van ZuivelNL ongewijzigd. U ziet doordat er in dit voorbeeld bij de btw-berekening nog steeds staat: 21% over € 84,45.

Er zijn drie mogelijkheden voor u als relatie van GD
U bent ondernemer voor de btw
(U heeft een btw-nummer en doet regelmatig aangifte bij de belastingdienst voor de btw)
Gevolgen: U boekt de factuur in uw boekhouding, betaalt aan de GD het factuurbedrag en vordert de btw terug bij de
belastingdienst. Per saldo zijn de kosten voor u geen € 84,45 maar € 54,45.
U bent geen ondernemer voor de btw.
(U doet geen aangifte btw bij de belastingdienst)
Gevolgen: U boekt zoals altijd de kosten inclusief de btw in uw boekhouding. In plaats van € 102,18 betaalt u nu € 72,18.
U hebt voor GD een zogenaamde Landbouwverklaring ingevuld
De GD factureert u met 6% btw die u niet af kunt trekken. Uw factuur ziet er daarom iets anders uit. Normaal betaalt u € 84,45 +
6% btw = € 84,45 + € 5,07 = € 89,52. Na aftrek van korting betaalt u nu € 54,45 + € 5,07 = € 59,52
Mogelijk bent u nog niet op de hoogte van de landbouwregeling? U kunt meer info krijgen bij de belastingdienst en op
www.gddiergezondheid.nl/formulieren een formulier invullen indien u kwalificeert voor de Landbouwregeling als “beroepsmatig
veehouder”.

