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Nieuw besluit van 29 juni 2018 over maatstaf van heffing BTW
Geen BTW verschuldigd als tegenover de vergoeding
geen prestatie staat

BTW is verschuldigd over de vergoeding die aan een ondernemer
wordt betaald voor een levering of dienst. In een recent besluit zijn
diverse standpunten over de vergoeding in de BTW samengevoegd
en geactualiseerd. Hierna gaan wij kort in op een aantal relevante
onderdelen van het besluit.

9 aug 2018  Kennis  mr. Carola van Vilsteren

De onderwerpen van het besluit van 29 juni 2018
De complete tekst van het besluit van 29 juni 2018, nr. BLKB 2018/84956 vindt
u hier (url: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2018-37763.html) . 
Hierna worden een aantal onderwerpen behandeld uit dit besluit die voor de
ondernemer relevant zijn.

Geen BTW bij waarborgsom en voorrijkosten
Indien geen sprake is van een vergoeding die in rechtstreeks verband staat met
een prestatie is geen BTW verschuldigd. Dit geldt bijvoorbeeld voor:

De waarborgsom (al dan niet door middel van een bankgarantie) die
de koper van een onroerende zaak ingevolge de (voorlopige)
koopovereenkomst moet betalen en die de verkoper volgens die
overeenkomst mag behouden als de koper niet voldoet aan zijn
verplichtingen;
Voorrijkosten die aan de leverancier of dienstverrichter toekomen als
de klant, ondanks de gemaakte afspraken, niet thuis is voor
ontvangst van het goed of de dienst. De voorrijkosten worden alleen
in rekening gebracht als de klant niet thuis blijkt te zijn.

Geen BTW bij doorlopende post en daarmee gelijk gestelde
situaties
Bij de doorberekening van kosten van een derde die in naam en voor rekening
van een klant worden gemaakt en waarbij sprake is van een rechtsverhouding
tussen de derde en de klant is sprake van een doorlopende post waarover geen
BTW is verschuldigd. Dit geldt bijvoorbeeld voor de overdrachtsbelasting die
een notaris in naam en voor rekening van de koper van een onroerende zaak
betaald en voor brandstofkosten die door de uitgever van een tankpas worden
betaald in naam en voor rekening van de tankpashouder.

 
Indien een ondernemer kosten maakt op eigen naam maar voor rekening van
de opdrachtgever is geen sprake van een doorlopende post. Dit geldt
bijvoorbeeld voor uitgaven van kadastrale rechten en door CBR aan de
rijopleider in rekening gebrachte bedragen voor een examenkandidaat. Onder
voorwaarden is bij de doorberekening van deze kosten geen BTW verschuldigd:

De kosten zijn zonder BTW in rekening gebracht aan de ondernemer
en
De ondernemer berekent de kosten door voor hetzelfde bedrag dat op
grond van de van toepassing zijnde bepalingen en voorschriften is
verschuldigd voor de verrichte handeling(en) en
De ondernemer reikt een afrekening of factuur uit aan zijn
opdrachtgever waarop deze kosten afzonderlijk worden vermeld; en
De ondernemer laat het bedrag van de doorbelaste kosten bij de
vaststelling van zijn recht op aftrek van BTW buiten beschouwing.

Geen BTW bij statiegeld voor retouremballage
De kosten van retouremballage waarvan bij retour recht op terugbetaling
bestaat, behoren niet tot de vergoeding; ook niet als de emballage niet retour
komt.

Geen BTW bij fooien
Voor de heffing van de BTW blijven fooien verstrekt aan personeel van de
ondernemer buiten de maatstaf van heffing. Dit geldt ook ingeval fooien door de
ondernemer worden ontvangen en worden doorbetaald aan het personeel of als
fooien door het personeel onderling gelijkelijk worden verdeeld, ook als de
ondernemer meedeelt in de fooienopbrengst. 
  
Fooien die de ondernemer zelf ontvangt voor zijn dienstverlening behoren tot de
maatstaf van heffing. Over fooien verstrekt aan de ondernemer is geen BTW
verschuldigd indien:

De ondernemer binnen zijn bedrijfsuitoefening vaste prijzen hanteert
(inclusief bedieningsgeld); en
De ondernemer binnen een branche werkt waar het gebruikelijk is dat
fooien worden betaald.

BTW en kredietbeperkingstoeslag
Een kredietbeperkingstoeslag wordt bovenop de prijs voor een geleverd goed of
dienst in rekening gebracht en is veelal een bepaald percentage van de prijs.
De kredietbeperkingstoeslag moet door de afnemer alleen betaald worden
indien niet binnen een bepaalde termijn wordt betaald. Goedgekeurd is dat
alleen BTW verschuldigd is over de daadwerkelijk ontvangen
kredietbeperkingstoeslag. De voorwaarden daarvoor zijn:

De toeslag moet worden berekend over de vergoeding inclusief BTW.
Over de toeslag zelf wordt geen BTW in rekening gebracht; en
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Van de ontvangen kredietbeperkingstoeslag moet door de leverancier
6/106 of 21/121 deel aan BTW worden voldaan, afhankelijk van het
BTW-tarief dat geldt voor de verrichte prestatie(s) op het moment dat
de vergoeding in rekening wordt gebracht; en
De ontvangen toeslagen moeten op een zodanige wijze in de
administratie van de leverancier worden verwerkt dat de
verschuldigde BTW hierover op een eenvoudige wijze kan worden
bepaald. Dit kan bijvoorbeeld door gebruik te maken van een
grootboekrekening kredietbeperkingstoeslag. De wijze van
administreren moet ook zodanig zijn dat kan worden bepaald aan
welk BTW-tarief de ontvangen toeslagen zijn onderworpen; en
De verschuldigde BTW over de ontvangen kredietbeperkingstoeslag
moet door de leverancier worden voldaan bij de aangifte over het
tijdvak waarin de toeslag is ontvangen.

Deze werkwijze heeft tot gevolg dat de afnemer van de prestatie geen recht
heeft op aftrek van de BTW die is begrepen in de kredietbeperkingstoeslag.
Aftrek van BTW bij de afnemer kan wel gerealiseerd worden door alsnog een
aanvullende factuur uit te reiken waarop de kredietbeperkingstoeslag
afzonderlijk in rekening wordt gebracht met de daarover verschuldigde BTW.

Voorbeeld: 
Ondernemer A levert goederen aan ondernemer B. 
Vergoeding                                                                         € 10.000 
BTW                                                                                       €   2.100 
                                                                                               -------------- 
Totaal                                                                                   €  12.100 
Kredietbeperkingstoeslag (1%)                                 €       121 
                                                                                               -------------- 
Totaal                                                                                   € 12.221 
  
Het bedrag van € 121 hoeft niet betaald te worden bij betaling binnen 1 week na
factuurdatum. 
  
Voor ondernemer A geldt:

Bij betaling door B binnen 1 week ontvangt A € 12.100 en moet A €
2.100 BTW afdragen aan de Belastingdienst.
Bij betaling door B na 1 week ontvangt A € 12.221 en moet A € 2.100
BTW afdragen aan de Belastingdienst plus € 21 (21/121 x € 121).

Voor ondernemer B geldt:

Bij betaling binnen 1 week betaalt A € 12.100 en kan € 2.100 BTW in
aftrek worden gebracht.
Bij betaling na 1 week betaalt A € 12.221 en kan € 2.100 BTW in aftrek
worden gebracht. Indien A een aanvullende factuur uitreikt voor de
kredietbeperkingstoeslag ad € 100 + € 21 BTW, kan B € 21 extra in
aftrek brengen.

Let op! 
Bij een korting wegens contante betaling geldt een bijzondere regeling.

BTW en korting voor contante betaling
In het besluit wordt niet ingegaan op het principe van de korting voor contante
betaling. Het lijkt veel op een kredietbeperkingstoeslag maar is toch anders. Bij
een kredietbeperkingstoeslag wordt een toeslag berekend die niet betaald hoeft
te worden bij betaling binnen een termijn, terwijl bij een korting voor contante
betaling een korting wordt verleend op het te betalen bedrag indien binnen een
termijn wordt betaald. Klik hier (url:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/facturen_maken/factuureisen/aangepaste_rege
voor de twee mogelijkheden die er zijn bij een korting voor contante betaling.

Conclusie
Het besluit geeft een mooi overzicht van bijzondere situaties en praktische
goedkeuringen die zich voordoen bij het vaststellen van de vergoeding
waarover BTW verschuldigd is. Met name indien de afnemer geen recht heeft
op aftrek van BTW is het zaak de BTW-last te beperken door gebruik te maken
van de mogelijkheden die er zijn.
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