De verleggingsregeling in de BTW, voorkom fouten
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Niet alleen de grote multinationals hebben te maken met de verleggingsregeling maar ook
steeds meer kleinere ondernemingen komen hiermee in aanraking. Hoewel de regels duidelijk
lijken te zijn worden nog steeds fouten gemaakt. Naheffingsaanslagen en boetes kunnen het
gevolg zijn.
De verleggingsregeling
In artikel 12 lid 1 Wet OB is vastgelegd dat de omzetbelasting wordt geheven van de
ondernemer die de levering of dienst verricht. Een uitzondering hierop is de
verleggingsregeling. In de leden 2 t/m 5 van artikel 12 Wet OB wordt op de hoofdregel een
uitzondering gemaakt als gevolg waarvan de omzetbelasting niet geheven wordt van de
ondernemer die een belastbare levering of dienst verricht maar van de afnemer ervan. De btw
wordt 'verlegd’.
Doel van de verleggingsregeling?
Het vereenvoudigen van de administratieve verplichtingen voor wat betreft de voldoening van
de omzetbelasting is één van de redenen waarom de verleggingsregeling gebruikt wordt.
Zonder de verleggingsregeling zou de buitenlandse leverancier de omzetbelasting zelf moeten
voldoen in Nederland. Hiervoor moet hij zich dan aanmelden bij de Belastingdienst in
Nederland en aangifte omzetbelasting doen of zou hij een fiscale vertegenwoordiger moeten
aanstellen. De verleggingsregeling zorgt ervoor dat de buitenlandse ondernemer deze
administratieve handelingen niet hoeft uit te voeren. De omzetbelasting wordt geheven van de
Nederlandse afnemer. De Nederlandse ondernemer kan op zijn beurt de omzetbelasting als
voorbelasting aftrekken als hij de goederen voor belaste doeleinden gebruikt.
Daarnaast is het tegengaan van fraude een andere reden waardoor de verleggingsregeling
plaats kan vinden. In artikel 12 lid 5 van de Wet Omzetbelasting is de mogelijkheid
opgenomen om bij algemene maatregel van bestuur in bepaalde gevallen een
verleggingsregeling in te voeren. Hier is bijvoorbeeld gebruik van gemaakt voor de levering
van mobiele telefoons en computerchips in het besluit van 25 mei 2012, BLKB2012/226M.
De verlegging is per 1 april 2013 opgenomen in artikel 24ba lid 1 letter g, Uitvoeringsbesluit
OB.
Aandachtspunten
• De ondernemer (en de adviseur) moeten goed op de hoogte blijven van de regelgeving,
omdat deze steeds wordt aangepast. Als er in een bepaalde sector veel fraude voorkomt, kan
er door middel van een besluit een verleggingsregeling gaan gelden.
• De ondernemer moet goed opletten op de btw voordat de facturen worden betaald. Dit kan
problemen veroorzaken zoals het recht op aftrek van voorbelasting.

• Het opstellen van de factuur is minstens even belangrijk. De ondernemer/dienstverlener
moet de tekst 'btw verlegd' en het btw-identificatienummer van de ondernemer/afnemer
vermelden. Het versturen van een factuur met btw heeft tot gevolg dat de op het factuur
genoemde btw-bedrag verschuldigd wordt op grond van artikel 37 Wet OB.
• De verleggingsregeling kan samenlopen met de kleineondernemersregeling (KOR). Bij de
bepaling van de vermindering voor de KOR blijft de btw die op grond van de
verleggingsregeling verschuldigd is buiten beschouwing. De presterende ondernemer neemt
die btw op alsof hij de btw verschuldigd is. De bedoeling hiervan is dat het saldo van de
verschuldigde en de aftrekbare btw niet beïnvloed wordt door de verleggingsregeling.
Tot slot is er op de website van de Belastingdienst een rekenhulp te vinden. Aan de hand van
de vragen die gesteld worden kan er nagegaan worden of er btw verlegd moet worden.

