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Wereldwinkel: Fair share, maar geen
btw-vrijstelling meer!
13 januari 201213 januari 201213 januari 201213 januari 2012

Volgens een besluit uit 2007 mogen wereldwinkels met een geringe omzet gebruikVolgens een besluit uit 2007 mogen wereldwinkels met een geringe omzet gebruikVolgens een besluit uit 2007 mogen wereldwinkels met een geringe omzet gebruikVolgens een besluit uit 2007 mogen wereldwinkels met een geringe omzet gebruik

maken van een goedkeuring waardoor de omzet buiten de btw heffing blijft. Ditmaken van een goedkeuring waardoor de omzet buiten de btw heffing blijft. Ditmaken van een goedkeuring waardoor de omzet buiten de btw heffing blijft. Ditmaken van een goedkeuring waardoor de omzet buiten de btw heffing blijft. Dit

betekent enerzijds geen voldoening van btw over de verkopen, maar ook geenbetekent enerzijds geen voldoening van btw over de verkopen, maar ook geenbetekent enerzijds geen voldoening van btw over de verkopen, maar ook geenbetekent enerzijds geen voldoening van btw over de verkopen, maar ook geen

recht de in rekening gebrachte btw terug te vorderen van de fiscus. Dezerecht de in rekening gebrachte btw terug te vorderen van de fiscus. Dezerecht de in rekening gebrachte btw terug te vorderen van de fiscus. Dezerecht de in rekening gebrachte btw terug te vorderen van de fiscus. Deze

goedkeuring is op 1 januari 2012 komen te vervallen. Echter er is eengoedkeuring is op 1 januari 2012 komen te vervallen. Echter er is eengoedkeuring is op 1 januari 2012 komen te vervallen. Echter er is eengoedkeuring is op 1 januari 2012 komen te vervallen. Echter er is een

overgangsregeling getroffen, waardoor de goedkeuring tot 1 juli 2012 van kracht blijfovergangsregeling getroffen, waardoor de goedkeuring tot 1 juli 2012 van kracht blijfovergangsregeling getroffen, waardoor de goedkeuring tot 1 juli 2012 van kracht blijfovergangsregeling getroffen, waardoor de goedkeuring tot 1 juli 2012 van kracht blijf t.t.t.t.

Btw-vrijstelling voor wereldwinkelsBtw-vrijstelling voor wereldwinkelsBtw-vrijstelling voor wereldwinkelsBtw-vrijstelling voor wereldwinkels

Het ministerie van Financiën verstaat onder het begrip ‘wereldwinkel’ de door stichtingen of andere

rechtspersonen geëxploiteerde kleinhandel in inheemse producten afkomstig uit ontwikkelingslanden

en dergelijke gebieden. Als deze wereldwinkels een geringe omzet kennen, namelijk minder dan €

68.067 voor de levering van producten, hebben zij gebruik mogen maken van een buitenwettelijke

goedkeuring waardoor deze verkopen vallen onder een btw-vrijstelling. Uiterlijk op 1 juli aanstaande

komt aan de werking van de goedkeuring een einde en zullen alle wereldwinkels voor de verkoop van

de producten in de heffing van btw zijn betrokken.

Financiële gevolgenFinanciële gevolgenFinanciële gevolgenFinanciële gevolgen

Dit heeft voor de wereldwinkel zelf tot gevolg dat een onderscheid moet worden aangebracht tussen

enerzijds de levensmiddelen, zoals koffie, thee en bananen en anderzijds de overige producten zoals

sieraden en modeaccessoires. De reden hiervoor is dat beide groepen een afzonderlijk btw-tarief

kennen. Dit betekent dat zij voor de keus worden geplaatst gebruik te gaan maken van een

groepenkassa, waardoor vastlegging van beide tarieven op het moment van verkoop gaat

plaatsvinden, of dat zijt gebruikmaken van één van de drie winkelwaarden berekeningen om de

ontvangsten te splitsen.

Aan de inkoopzijde is het allemaal een stuk eenvoudiger. De in rekening gebrachte btw komt nu

geheel voor aftrek in aanmerking. Zelfs investeringen uit het verleden, waarvoor destijds geen recht

op aftrek heeft kunnen plaatsvinden, komen nu naar tijdsgelang alsnog gedeeltelijk voor aftrek in

aanmerking.

Een bijzonder punt van aandacht zal de huur van het pand gaan vormen. Omdat de wereldwinkel nu

wel recht krijgt op aftrek van btw, kan zij opteren voor een btw-belaste verhuur, mits sprake is van

een meer dan symbolische huurvergoeding. De verhuurder kan nu wel de btw op onderhoud en

kosten in aftrek brengen, waardoor de huurvergoeding zelfs iets lager zou kunnen uitvallen.

Gemeentelijke praktijkGemeentelijke praktijkGemeentelijke praktijkGemeentelijke praktijk

In meerdere plaatsen ondersteunt een gemeente de activiteiten van een wereldwinkel. Dit kan

plaatsvinden door producten af te nemen, een pand ‘om niet’, of voor een zacht prijsje ter

beschikking te stellen, of een subsidie te verstrekken dan wel een combinatie daarvan. Ongetwijfeld

neemt bij het gemeentelijk handelen de Fair Share gedachte richting de makers casu quo producenten

van de producten een prominente plaats in, maar dit betekent voor de gemeente (en de wereldwinkel)

niet dat financieel gezien alles bij het oude kan blijven.

De wereldwinkel zal aan de gemeente voor de verkoop van de producten vanaf 1 juli 2012 een factuur

met btw dienen af te geven (NB: is de btw compensabel bij de gemeente?), kan de gemeente alsnog

opteren voor btw-belaste verhuur waardoor zij recht verkrijgt op aftrek van btw op onderhoud en

kosten en/of omdat de kosten van de wereldwinkel zullen dalen door het recht op aftrek. De

gemeentelijke subsidies kunnen in beginsel lager uitvallen..

Wij verwachten dan ook dat de gemeentelijke afdeling Maatschappelijke Ondersteuning, met een

wereldwinkel in het pakket, vroegtijdig met het bestuur van de wereldwinkel zal overleggen over een

onderlinge Fair Share van de financiële gevolgen van de btw-verandering.
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