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Als zelfstandig gevestigde paramedicus heb ik niets te maken met de BTW. Per 1 januari jl.
ben ik in mijn praktijk gestart met de verkoop van supplementen en andere producten ter
ondersteuning van mijn paramedische behandelingen. De marge op die supplementen en
producten is bescheiden; ik ben met de verkoop gestart omdat ik verwacht daardoor meer
behandelingen te kunnen afzetten. Mijn paramedisch werk is BTW-vrij, op de verkoop van
supplementen en andere producten zit wel BTW. Kan ik onder die BTW-afdracht én
administratie uitkomen? 

Antwoord
Ja, dat gaat waarschijnlijk wel lukken.
Op de verkoop van supplementen en andere ondersteunende producten bent u inderdaad BTW
verschuldigd. U koopt die producten in, en op die inkoop zit ook BTW. Die BTW kunt u als
voorbelasting in aftrek brengen op de BTW die over de verkoop moet afdragen. Als het saldo aan af
te dragen BTW in een jaar niet meer is dan € 1.883 komt u in aanmerking voor de
kleineondernemersregeling in de BTW (hierna KOR). Daarbij ga ik er wel vanuit dat u uw praktijk
uitoefent in de vorm van een eenmanszaak. De kleineondernemersregeling geldt niet voor
rechtspersonen, zoals een BV, een stichting of vereniging. De regeling geldt ook niet als u uw
praktijk in maatschapverband uitoefent en één van de maten is een rechtspersoon.

Onder de KOR kunt u een vermindering krijgen van
de af te dragen BTW. Bent u in enig jaar per saldo
niet meer dan € 1.345 aan BTW verschuldigd, dan
hoeft u niets te betalen. U krijgt dan een
vermindering van 100%. Bent u meer dan € 1.345,
maar minder dan € 1.883 verschuldigd, dan krijgt u
een vermindering van 2,5 x dat verschil.
Voor u is met name de grens van € 1.345 van belang.
Als u verwacht dat u per jaar als gevolg van de KOR
geen BTW hoeft te betalen, kunt u de Belastingdienst
vragen om ontheffing van de administratieve
verplichtingen voor de omzetbelasting. U hoeft dan
geen facturen aan uw afnemers uit te reiken, geen
BTW-boekhouding bij te houden én geen
BTW-aangiften te doen. Als u toch facturen aan uw
afnemers uitreikt, mag u daar geen BTW op vermelden. 
U moet de inkoopfacturen en de andere facturen waarop u de verrekenbare BTW in rekening is
gebracht, wel bij uw administratie bewaren. 7 jaar, en bij facturen inzake de aankoop van
onroerende zaken zelfs 10 jaar. 
U moet de ontheffing aanvragen bij de Belastingdienst, bij het kantoor dat uw zaken behandelt. In
dat verzoek moet u aannemelijk maken dat u in het komende jaar niet meer dan € 1.345 aan BTW
hoeft te betalen. Als de Belastingdienst uw verzoek heeft goedgekeurd, gaat de ontheffing in vanaf 
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het eerstvolgende jaar. De Belastingdienst stuurt u vervolgens jaarlijks een vragenformulier om te
beoordelen of u de ontheffing het afgelopen jaar terecht hebt gekregen en of u het volgende jaar
weer ontheffing krijgt.
De grens van € 1.345 lijkt een bescheiden bedrag. Maar daar kan toch een aardige omzet en marge
mee gemoeid zijn. Rekent u maar mee. Stel dat u voor € 50.000 aan supplementen verkoopt. De
daarover verschuldigde BTW is 6%, ofwel € 3.000. Als u die producten hebt ingekocht voor € 25.000
zit er op die inkoop 6% BTW= € 1.500. Plus stel nog eens € 250 aan verrekenbare BTW op andere
inkopen ten dienste van de BTW-belaste omzet. U bent dan per saldo € 1.250 dus dankzij de KOR
nihil aan BTW verschuldigd. Op een marge van € 25.000!
Let op: een ontheffing van de administratieve verplichtingen voor de BTW kan nadelig uitpakken.
Dat is het geval als u meer BTW als voorbelasting kunt aftrekken dan u over uw omzet moet
afdragen. Door de BTW-ontheffing kunt u het verschil niet terugkrijgen. 
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