Duitse BTW verlaging per 1.7.2020
(10.6.2020)
Op 3 juni 2020 is in Duitsland besloten om vanwege de corona crisis de btw-tarieven voor
leveringen en diensten te verlagen. Deze verlaging is in eerste instantie beperkt en geldt voor
de periode van 1 juli 2020 tot 31 december 2020.
Vanaf 1 juli 2020 is het algemene btw-tarief 16% (voorheen: 19%) en het lage
btw-tarief 5% (voorheen: 7%).

Bijzondere regeling voor de horeca (van hoog naar laag tarief):
Het btw-tarief voor eten in de horeca is al op 22.04.2020 verlaagd van 19% naar 7% en
daarvoor geldt nu ook tot 31.12.2020 het nieuwe verlaagde belastingtarief van 5%! Van 1
januari 2021 tot 30 juni 2021 bedraagt het belastingtarief voor maaltijden 7%.
Periode 01.07.2020 tot 31.12.2020:
-

bezorging van dranken: 16% btw
bezorging van maaltijden in het restaurant (w.o. ontbijt), bezorging buitenshuis en
overnachtingen: 5% btw

Periode 01.01.2021 tot 30.06.2021:
-

bezorging van drankjes : 19% BTW
bezorging van maaltijden in het restaurant (w.o. ontbijt), levering buitenshuis en
overnachtingen: 7% BTW

Wanneer wordt welk belastingtarief toegepast? Net als voorheen blijft het tijdstip van levering
of uitvoering het heffingsmoment. Wanneer een factuur wordt uitgereikt of wanneer een
factuur wordt betaald heeft geen betekenis.

TIP: Kassa- en boekhoudsystemen moeten worden aangepast!
Denk aan het aanpassen van uw facturatiesystemen en aan het aanpassen van
doorlopende opdrachten zoals huur- en leasebetalingen!
Wij adviseren u om alle leveringen en diensten die worden uitgevoerd tot en met 30 juni 2020
ook te factureren op uiterlijk deze datum.

Voor verdere vragen kunt u contact met ons opnemen.

ARTORIUS International Tax
+31-316-372224 of info@artorius.nl

Disclaimer: Alle FAQ zijn gebaseerd op de stand van de wetgeving en jurisprudentie, zoals ten tijde van de dagtekening van dit schrijven
redelijkerwijze geacht kan worden bekend te zijn en gelden derhalve onder voorbehoud van latere wijzigingen daarin. Dit bericht is alleen bestemd
voor de geadresseerden. Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.

