Is het collectief btw-ondernemer voor de het Agrarisch Natuur Beheer (ANB)?

Is de agrariër btw-ondernemer voor het ANB?

NEE

NEE

Verricht het collectief andere
leveringen of diensten dan
het ANB aan de agrariërs of
aan derden?

nee

Het collectief is geen btw verschuldigd over de van de overheid ontvangen
subsidies.
Zij hoeft geen btw-administratie te voeren.
Zij heeft geen recht op aftrek van de aan haar in rekening gebrachte
voorbelasting

ja

Is sprake van een incidentele
prestatie?

Bij het verrichten van een incidentele prestaties door een organisatie die op
andere gronden niet als ondernemer wordt aangemerkt, wordt de
incidentele prestatie in beginsel niet in de btw-heffing betrokken.

ja

Heeft de incidentele prestatie echter een duurzaam karakter of is sprake van
een periodiek terugkerende prestatie, dan leidt de incidentele prestatie
mogelijk WEL tot ondernemerschap voor de btw. Neem in dit geval altijd
contact op met uw fiscaal adviseur of de belastingdienst.

nee
Ontvangt het collectief een
vergoeding of subsidie voor de
nevenprestatie?

nee

De nevenprestatie is niet belast met btw, zodat het collectief in het geheel
niet in de heffing wordt betrokken. Een btw-administratie is niet vereist en er
bestaat geen recht op aftrek van voorbelasting.

ja
is de vergoeding een subsidie?

ja

vaak vormen subsidies geen vergoeding voor een prestatie en zijn deze niet
belast met btw. Neem steeds contact op met uw fiscaal adviseur of de
belastingdienst om te beoordelen of de subsidie als een vergoeding voor een
prestatie is aan te merken en belast is met btw.

nee

Het collectief is ondernemer voor de btw. Zij is over de
vergoedingen die zij ontvangt voor de nevenprestaties btw
verschuldigd.
Tevens heeft zij recht op aftrek van de btw welke aan haar in
rekening wordt gebracht en die toerekenbaar is aan de
nevenprestatie. Ook komt een deel van de btw op de
algemene kosten voor aftrek in aanmerking.
In verband met de btw-plicht dient het collectief zich als btwplichtige te melden bij de belastingdienst.
Zij dient periodiek aangifte te doen. In overleg met de
belastingdienst kan het aangifte tijdvak worden vastgesteld.

Is de subsidie belast met btw?

ja

nee

Het collectief is geen ondernemer in de
zin van de btw.
Zij is geen btw verschuldigd over haar
prestaties.

Zij dient een btw-administratie te voeren
Voor de nevenprestatie reikt zij een factuur uit aan de
opdrachtgever.

Zij hoeft niet als zodanig bij de
belastingdienst te worden geregistreerd.
Zij heeft geen recht op aftrek van
voorbelasting en hoeft geen btwadministratie te voeren.

