
20 FA RENDEMENT 10-2016

FISCAAL

verplichtingen met btw belaste vacatiegelden

Fiscus profiteert ook 
van het vacatiegeld
Als een ondernemer zitting neemt in het bestuur van bijvoor-

beeld een externe commissie of instelling, kan er aan hem 

vacatiegeld uitgekeerd worden. Dit is een vergoeding die de 

ondernemer ontvangt voor het vervullen van de taken die bij 

zijn nevenfunctie horen, zoals het bijwonen en voorbereiden 

van vergaderingen. Als de uitgekeerde vacatiegelden met BTW 

belast zijn, krijgt de ondernemer te maken met extra verplich-

tingen. Wanneer zijn vacatiegelden met BTW belast?

E
Een ondernemer die zich in zijn vrije tijd 

bezighoudt met een externe commissie 

of instelling, wordt door deze organisa-

tie vaak beloond met een vergoeding, 

oftewel vacatiegeld. Denk hierbij bijvoor-

beeld aan de ondernemer die zich als 

bestuurder inzet voor de ontwikkeling 

van elektrische auto’s of de commissie 

die zich richt op de regelgeving voor de 

ontwikkeling van elektrische auto’s.

Belast

Vacatiegelden zijn met BTW belast 

als de ondernemer in kwestie:

 ▪ in een bestuursfunctie taken uitvoert 

voor een externe commissie of instel-

ling, die hij ook zou kunnen verrichten 

voor zijn eigen onderneming; of

 ▪ in een bestuursfunctie werkzaamhe-

den uitvoert die andere ondernemers 

ook kunnen uitvoeren.

De ondernemer moet voor zijn met BTW 

belaste bestuurstaken een factuur sturen 

naar de externe commissie of instel-

ling. Hierin moet hij een BTW-bedrag 

opnemen. Dit BTW-bedrag draagt hij 

af aan de Belastingdienst. De factuur 

moet altijd aan de gebruikelijke factuur-

vereisten voldoen. Bij factuurvereisten 

gaat het bijvoorbeeld om het vermelden 

van een factuurdatum en de naam en 

het vestigingsadres van het bestuur 

of de commissie die de vacatiegelden 

uitbetaalt. Als de ondernemer in zijn 

functie van bestuurder kosten heeft 

gemaakt om zijn werkzaamheden uit 

te kunnen voeren, mag deze BTW in 

aftrek worden gebracht als er BTW over 

deze kosten is betaald. Dit gebeurt op 

dezelfde BTW-aangifte als die waarmee 

de vacatiegelden worden aangegeven.

Aanvragen

Om BTW-aangifte te kunnen doen, moet 

de ondernemer die de bestuursfunctie 

vervult in het bezit zijn van een BTW-

nummer. Als hij nog niet in het bezit 

is van een BTW-nummer, moet hij dit 

aanvragen bij de Belastingdienst, zodat 

hij een BTW-aangifte in kan dienen. De 

aanvraag van dit nummer vindt plaats 

door het formulier opgaaf startende on-

derneming in te vullen en naar de fiscus 

te versturen. Dit formulier kunt u vinden 

op de website van de Belastingdienst. 

Vermindering

Als u als ondernemer weinig omzet 

maakt, dan hebt u toch te maken met 

BTW-verplichtingen. Om u hierin tege-

moet te komen is er de kleineonderne-

mersregeling (KOR). Mogelijk kan ook 

de ondernemer die de bestuursfunctie 

Ontheffing van administratieverplichtingen

Wanneer de BTW – die in één jaar door 

de besturende horeca-ondernemer moet 

worden afgedragen minder dan € 1.345 

bedraagt – kan er ontheffing van admi-

nistratieve verplichtingen worden aan-

gevraagd bij de Belastingdienst. Als dit 

wordt toegekend hoeft er aan een groot 

aantal minder voorwaarden voldaan te 

worden en hoeft u geen facturen meer te 

verzenden. Mocht er in dit geval wel een 

factuur verstuurd worden, dan mag hier 

in geen geval BTW op worden vermeld, 

als er ontheffing van administratieve ver-

plichtingen is. Staat er wel BTW vermeld, 

dan zal de ontheffing vervallen en moet 

er weer  BTW-aangifte worden gedaan en 

aan de overige administratieve voorwaar-

den worden voldaan. 
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vervult gebruikmaken van de KOR. 

Deze regeling is van toepassing als 

de ondernemer als natuurlijk persoon 

voor zijn externe bestuurstaken in één 

boekjaar minder dan € 1.883 aan BTW 

moet betalen. Hij profiteert dan van een 

vermindering voor de te betalen BTW. 

U berekent deze BTW-vermindering 

door het verschil tussen € 1.883 en de af 

te dragen BTW vóór toepassing van de 

KOR te vermenigvuldigen met 2,5. Als 

de ondernemer in één jaar minder dan 

€ 1.345 aan BTW hoeft te betalen, hoeft 

hij helemaal geen BTW af te dragen.

Ontheffingen

Mocht er helemaal geen BTW meer af-

gedragen te hoeven worden, dan komt 

dit op de aangifte te staan. Mocht de 

ondernemer verwachten dat hij de ko-

mende jaren ook minder dan € 1.345 aan 

BTW afdraagt, dan kan er administra-

tieve ontheffing worden aangevraagd. 

Hierdoor hoeft er geen BTW-aangifte 

gedaan te worden. Er worden in dit geval 

ook geen facturen meer verzonden door 

de bestuurder. Het verzoek tot onthef-

fing van administratieve verplichtingen 

moet schriftelijk worden ingediend 

bij de Belastingdienst. Als de fiscus 

hieraan goedkeuring verleent, gaat de 

ontheffing in op de eerste dag van het 

kalenderjaar dat volgt op het kalender-

jaar waarin het verzoek is gedaan.

Apart

Het kan ook zijn dat vacatiegelden niet 

belast zijn met BTW. Dit is het geval als 

er sprake is van bestuursorganen waarin 

de ondernemer als bestuurder met een 

aparte of bijzondere positie zitting neemt 

én er sprake is van belangenbehartiging 

die geen rechtstreeks verband houdt of 

in niet het verlengde ligt van de normale 

ondernemersactiviteiten van de bestuur-

der of de werkgever van de bestuurder.

Voorbeeld

Hoe de hiervoor genoemde regels in de 

praktijk uitwerken, blijkt het duidelijkste 

uit een voorbeeld. Stel dat een horeca-

ondernemer – die werkzaam is in een 

café – zitting neemt in een bestuursor-

gaan van een werkgeversorganisatie. In 

dit geval is er geen BTW verschuldigd 

over de vacatiegelden die hij hiervoor ont-

vangt. Dit komt doordat de horeca-onder-

nemer geen ondernemer voor de BTW is 

voor wat betreft de werkzaamheden die 

hij voor het bestuursorgaan verricht. Als 

hij zitting neemt in een bestuur of com-

missie is het wel van groot belang dat 

hij alert is op de gevolgen voor de BTW. 

Als de ondernemer uit het voorgaande 

voorbeeld zou deelnemen aan een com-

missie of een werkgroep en hiervoor als 

bestuurder taken uitvoert die de onderne-

mer ook verricht voor zijn eigen onderne-

ming, is het vacatiegeld belast met BTW. 

Dit is ook het geval als deze taken ook 

door andere ondernemers verricht kun-

nen worden. De ondernemer moet dan 

zorgen dat hij voor zijn bestuurstaken in 

het bezit is van een BTW-nummer. Ook 

moet hij periodiek aangifte BTW doen. 

De bestuurder moet daarnaast periodiek 

facturen (die voldoen aan alle factuur-

vereisten) zenden voor het te incasseren 

vacatiegeld. moet de factuur een factuur-

datum en uniek volgnummer bevatten.

Als er twijfel bestaat over de BTW-gevol-

gen met betrekking tot inkomsten uit 

bestuursfuncties en commissies, moet u 

specialistisch advies bij een belastingad-

viseur inwinnen. Dit is belangrijk omdat 

ten onrechte niet-gefactureerde BTW als-

nog door de Belastingdienst kan worden 

nageheven. De fiscus mag in dit geval 

eventueel ook een boete opleggen. Dit wil 

iedere ondernemer uiteraard voorkomen!

Mr. Carola van Vilsteren, Van Vilsteren 

BTW Advies, tel.: (085) 0403220, e-mail: 

info@btwadvies.com

Vraag bij de fiscus 

om ontheffing 

van verplichtingen 


