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Btw-regeling Nederland
Amwy Nederland Ltd. heeft met de belastingdienst een afspraak gemaakt over de btwregistratie voor startende Amway Business Owners (ABO’S). Dit noemen we de btw-regeling
Amway Nederland Ltd.
Wat houdt de btw-regeling Amway Nederland Ltd. in?
Het eerste jaar na aanvang ABO-activiteiten
De regeling komt er in kort op neer, dat u in het eerste jaar van uw ABO-schap niet wordt
geconfronteerd met btw-verplichtingen. De belastingdienst keurt goed dat u, als startende
ABO, zich pas ná het eerste jaar (wachttijd) meldt bij de belastingdienst. Op dat tijdstip zal
de belastingdienst aan de hand van een aantal criteria oordelen of u btw-ondernemer bent
en als zodanig geregistreerd moet worden. Deze beslissing heeft terugwerkende kracht.
Echter, als u binnen een jaar uw ABO-activiteiten staakt, hoeft u zich niet bij de
belastingdienst te melden.
Amway adviseert haar startende ABO’s om gebruik te maken van deze praktische btwregeling. U bent hiertoe echter niet verplicht. Indien u géén gebruik wenst te maken van
deze regeling dient u zich na uw registratie bij Amway als ABO te melden bij de voor u
bevoegde eenheid van de belastingdienst. Maakt u wel gebruik van de btw-regeling, dan
dient u de administratieve bescheiden over de wachttijd te bewaren.
NB. Indien u al een bestaande btw-onderneming heeft en uw ABO-schap hier onderdeel van
uit gaat maken, kunt u géén gebruik maken van de btw-regeling Amway Nederland Ltd. U
bent dan immers al geregistreerd voor de btw. Wij raden u aan in dit geval contact op te
nemen met uw accountant en/of belastingadviseur.
Na de wachttijd van 1 jaar
Indien u gebruik maakt van de btw-regeling Amway Nederland Ltd. zijn er na het jaar
wachttijd, afhankelijk van de door u behaalde omzetten, drie mogelijkheden:

•

U wordt door de belastingdienst niet aangemerkt en niet geregistreerd als btwondernemer;

•

U wordt door de belastingdienst aangemerkt en geregistreerd als btw-ondernemer en
desgewenst ontheven van administratieve verplichtingen;

•

U wordt door de belastingdienst aangemerkt en geregistreerd als btw-ondernemer en
niet ontheven van administratieve verplichtingen.
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Alleen in het laatste geval ontvangt u als btw-ondernemer periodiek (per maand of kwartaal
of een heel kalenderjaar) btw-aangiften van de belastingdienst. U bent verplicht deze btwaangiften ingevuld te retourneren en btw over uw verkopen af te dragen aan de
belastingdienst. De btw op uw inkopen van Amway producten en kosten van uw Amway
Business mag u daarop in mindering brengen. Onder voorwaarden kunt u in aanmerking
komen voor de zogenaamde “kleine ondernemersregeling” en voor ontheffing van
administratieve verplichtingen. Meer informatie over de kleine ondernemersgsregeling en
ontheffing van administartieve verplichtingen kunt u vinden in een brochure van de
belastingdienst die u kunt vinden op www.belastingdienst.nl.
Let op: een besluit van de belastingdienst om u niet als btw-ondernemer te registreren maar
met ontheffing van administartieve verplichtingen is niet definitief. U dient zelf in de gaten te
houden of u nog aan de voorwaarden voldoet. Dus als uw omzet stijgt, kan het zijn dat u wel
als btw-ondernemer moet worden aangemerkt. Voor nadere informatie en door u te
ondernemen acties verwijzen wij wederom naar de informatie over de kleine
ondernemersregeling op www.belastingdienst.nl.
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