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Wijziging besluit margeregeling
14 december 2018 - nr. 2018-30753

Wijziging van het besluit van 17 juli 2014, nr. BLKB 2014/546M (Stcrt. 21054)

Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen

Red: de wijzigingen zoals vermeld in dit besluit, zijn direct verwerkt in het besluit van 17 juli 2014, nr. BLKB 2014/546M.

De Staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Dit besluit wijzigt het besluit van 17 juli 2014, nr.BLKB2014/546M (Stcrt. 21054). De wijziging betreft de aanpassing van het besluit aan de
verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9% met ingang van 1 januari 20191. Verder zijn aan de voorbeelden in onderdeel 4.3 dvdʼs
toegevoegd.

ARTIKEL I

Het besluit van 17 juli 2014, nr. BLKB2014/546M (Stcrt. 21054), wordt als volgt gewijzigd:

A

Aan onderdeel 1 wordt een alinea toegevoegd, luidende:

Dit besluit werd gewijzigd bij besluit van 14 december 2018, nr. 2018-30753 (Stcrt. 68655). De wijziging betrof de onderdelen 3.6, 3.7, 4.3, 4.10,
4.11, 5.3, 5.7.1 en 7.7. De wijziging hield verband met de verhoging van het verlaagde btw-tarief van 6% naar 9% met ingang van 1 januari
20191. Verder zijn aan de voorbeelden in onderdeel 4.3 dvdʼs toegevoegd.

B

In onderdeel 3.6 wordt ʻ6/106ʼ vervangen door ʻ9/109ʼ.

C

In onderdeel 3.7 wordt ʻ6/106ʼ vervangen door ʻ9/109ʼ.

D
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In onderdeel 4.3 wordt na ʻvideo en muziekcassettesʼ toegevoegd ʻ, dvdʼsʼ.

E

In onderdeel 4.10 wordt ʻ6/106ʼ vervangen door ʻ9/109ʼ.

F

In onderdeel 4.11 komt voorbeeld 1 te luiden:

Voorbeeld 1

Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
Jaarsaldi
Verschuldigde btw
Teruggaaf

Winstmarge 21%
(inclusief btw)
14.520
12.100
7.260
‒ 18.150
15.730
2.730

Winstmarge 9%
(inclusief btw)
2.120
2.650
‒ 3.710
‒ 1.590
‒ 530
0

btw
2.695
2.319
1.260
0
6.274
2.730
3.544

Geen verrekening van het negatieve jaarsaldo verlaagd btw-tarief met het positieve jaarsaldo algemeen btw-tarief. Het negatieve jaarsaldo van
530 kan de wederverkoper verrekenen met het jaarsaldo verlaagd btw-tarief in het volgende jaar (zie onderdeel 4.13).

G

In onderdeel 4.11 komt voorbeeld 2 te luiden:

Voorbeeld 2

Kwartaal 1
Kwartaal 2
Kwartaal 3
Kwartaal 4
Jaarsaldi
Verschuldigde btw
Teruggaaf

Winstmarge 21%
(inclusief btw)
12.100
9.680
‒ 16.940
‒ 6.050
‒ 1.210
0

Winstmarge 9%
(inclusief btw)
2.650
1.590
‒ 2.120
‒ 3.180
‒ 1.060
0

btw
2.319
1.811
0
0
4.130
0
4.130

De negatieve jaarsaldi kan de wederverkoper verrekenen met de positieve jaarsaldi van het volgende kalenderjaar (zie onderdeel 4.13).
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H

In onderdeel 5.3 wordt ʻ6% btwʼ vervangen door ʻhet verlaagde btw-tariefʼ.

I

In onderdeel 5.7.1 wordt in het voorbeeld ʻ(6% over 10.000 = 600)ʼ vervangen door ʻ(9% over 10.000 = 900)ʼ.

J

In onderdeel 5.7.1 wordt in de uitwerking ʻ2.940 ‒ 600 = 2.340ʼ vervangen door ʻ2.940 ‒ 900 = 2.040ʼ.

K

In onderdeel 7.7 wordt bij letter e ʻ6% btwʼ vervangen door ʻhet btw-bedrag (verlaagd tarief)ʼ.

ARTIKEL II

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2019.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

Den Haag, 14 december 2018

De Staatssecretaris van Financiën,
namens deze,

J. de Blieck
Lid van het managementteam Belastingdienst

TOELICHTING

In artikel I, onderdeel A, wordt aan onderdeel 1 een passage toegevoegd ter toelichting van de wijzigingen via dit besluit.

De in artikel I, onderdelen B, C, E, F, G, H, I, J en K opgenomen wijzigingen, houden verband met de verhoging van het verlaagde btw-tarief
van 6% naar 9% per 1 januari 2019.
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De in artikel I, onderdeel D opgenomen wijziging, betreft de toevoeging aan de voorbeelden in onderdeel 4.3 van dvdʼs.

Artikel II regelt de datum van inwerkingtreding van de onderhavige wijzigingen. Deze datum wordt gesteld op 1 januari 2019. Dit besluit is na de
inwerkingtreding terstond uitgewerkt en bevat daarom geen vervalbepaling (zie Aanwijzing 6.25 van de Aanwijzingen voor de regelgeving).

De Staatssecretaris van Financiën,
namens deze,

J. de Blieck
Lid van het managementteam Belastingdienst
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