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In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod: 

1. ZZP-ers in de zorgsector: pas op met de BTW 
2. BTW en (overgangs)regeling tabaksproducten per 1 juli 2013 
3. Zonnepanelen op uw dak; BTW ondernemer 
4. Apparatuur- en voorrijkosten 6% BTW bij renovatie- en hersteldiensten! 
5. Producten 
6. Workshops 

 
1. ZZP-ers in de zorgsector: pas op met BTW! 
 
In de huidige maatschappij gaan steeds meer mensen als ZZP-er aan de slag. ZZP-ers 
worden voor de BTW aangemerkt als BTW-ondernemer en dat betekent dat BTW moet 
worden berekend over de vergoeding die zij als ZZP-er in rekening brengen. Dit is 
anders indien een vrijstelling van toepassing is. In de praktijk blijkt dat vaak ten 
onrechte geen BTW in rekening wordt gebracht.  
 
In het Financieel Dagblad verscheen enige tijd geleden een artikel waarin 
uitzendbureaus klaagden dat oneerlijke concurrentie werd ondervonden van ZZP-ers. 
De uitzendbureaus moeten BTW in rekening brengen als zijn medewerkers ter 
beschikking stellen aan een zorginstelling, terwijl ZZP-ers dat vaak niet doen omdat zij 
van mening zijn een vrijgestelde medische dienst te verrichten. 
 
Om vast te stellen wat de BTW-gevolgen zijn moet worden bepaald wat de aard van de 
dienst is die wordt verricht. Is sprake van gezondheidskunde verzorging van de mens 
door een medisch beroepsbeoefenaar met een BIG-opleiding dan is mogelijk de 
medische vrijstelling van toepassing. Volgens de Belastingdienst is de medische 
vrijstelling niet van toepassing als een ZZP-er onder leiding en toezicht van een 
specialist werkzaamheden verricht. 
 
De Rechtbank heeft onlangs bepaald dat de werkzaamheden van een zelfstandige 
anesthesiemedewerker wel vrijgesteld van BTW zijn. Hierbij moet de kanttekening 
worden gemaakt dat deze casus speelde voor de aanscherping van de medische 
vrijstelling per 1 januari 2013. 
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Gelet op de onduidelijkheid die bestaat rondom dit onderwerp, adviseren wij de BTW-
positie van cliënten die als ZZP-er werkzaam zijn in de zorgsector te beoordelen. Niks 
is vervelender als geconfronteerd worden met naheffingsaanslagen BTW omdat ten 
onrechte geen BTW in rekening is gebracht.  
 
2. BTW en (overgangs)regeling tabaksproducten per 1 juli 2013 
 
Over de verkoop tabaksproducten moet vanaf 1 juli 2013 BTW worden afgedragen.  
 
Huidige regeling 
Voor de heffing van BTW wordt aangesloten bij de heffing van accijns. De fabrikant of 
importeur is de BTW verschuldigd op het moment dat de tabaksproducten worden 
uitgeslagen tot verbruik. Over de daarop volgende leveringen wordt geen BTW meer 
geheven. Deze regeling komt per 1 juli 2013 te vervallen. 
 
Regeling per 1 juli 2013 
Vanaf 1 juli 2013 brengt de fabrikant 21% BTW in rekening aan de detailhandel. De 
detailhandel trekt deze BTW als voorbelasting in aftrek. Vervolgens brengt de 
detailhandel 21% BTW in rekening aan de consument.  
Meer informatie over dit onderwerp vindt u in ons memo ‘BTW (overgangs)regeling 
tabaksproducten’, dit bestaat uit 6 pagina’s en kost € 75,- exclusief BTW en is te 
bestellen via info@btwadvies.com  of via  www.btwadvies.com 
 

3.  Zonnepanelen op uw dak; BTW ondernemer 
 
Wanneer een particulier zonnepanelen aanschaft om op zijn woning te plaatsen, is hij 
ondernemer voor de BTW. Dit betekent dat de BTW op de aanschaf- en 
plaatsingskosten van de zonnepanelen als voorbelasting in aftrek kan worden gebracht. 
Steeds meer particulieren plaatsen zonnepanelen op hun eigen woning. De elektriciteit 
die zij daarmee opwekken, leveren ze (deels) terug aan het energienet.  
 
Tot voor kort ging iedereen in Nederland er vanuit, dat deze ‘terug geleverde’ 
particulieren geen BTW-ondernemers waren. Die opvatting blijkt niet te stroken met de 
Europese regels. Dit betekent dat particulier die recentelijk zonnepanelen hebben laten 
plaatsen zich zo snel mogelijk via een Opgaaf startende ondernemer moeten melden  bij 
de Belastingdienst als ondernemer. Door de juiste datum als startdatum van het 
ondernemerschap aan te geven kunnen zij de BTW over de aanschaf- en 
plaatsingskosten van de  zonnepanelen via de BTW aangifte terugvragen als 
voorbelasting. Een mooi voordeel voor de particulier. Of de particulier  na het plaatsen 
van de panelen BTW moet afdragen over de opbrengst van de opgewekte energie is 
maar de vraag.  
 
Voor de BTW kennen we de kleineondernemersregeling (KOR). Op grond van die 
regeling kunt u in aanmerking komen voor een belastingvermindering als u in een jaar 
minder dan 1.883 euro aan BTW moet betalen. Is dat zelfs 1.345 euro of minder, dan 
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hoeft u in het geheel geen BTW te betalen. In dat laatste geval kunt u de inspecteur zelfs 
verzoeken om ontheffing van de administratieve verplichtingen. Het is aan te raden dit 
pas te doen na het jaar van aanschaf. Het is aan te raden te beschikken over 2 meters; 
één voor het verbruik en één voor de terug levering aan het net. 
 
4. Apparatuur- en voorrijkosten 6% BTW bij renovatie- en hersteldiensten! 
 
Sinds 1 maart 2013 is het 6% BTW-tarief van toepassing op renovatie en herstel van 
woningen. De woningen moeten langer dan twee jaar geleden voor het eerst in gebruik 
zijn genomen. Onder renovatie- en herstelwerkzaamheden wordt verstaan: het 
vernieuwen, vergroten, herstellen of vervangen en onderhouden van (delen van) de 
woning Bij het besluit waarin deze maatregel werd gepubliceerd is een bijlage gevoegd 
met vragen en antwoorden over de toepassing van het verlaagde tarief. Op 22 mei 2013 
heeft de Belastingdienst dit besluit voor de tweede keer geactualiseerd. 

Daarnaast is de vraag gesteld hoe dat zit bij vervoers- en/of voorrijkosten van de 
ondernemers die dergelijke diensten verrichten. 

Hieruit blijkt dat het 6%-tarief op de kosten voor het gebruik van apparatuur die de 
ondernemer (apart) in rekening brengt aan de afnemer van de renovatie- of 
hersteldienst  het BTW-tarief kan worden toegepast. Dit geldt ook voor vervoers- en/of 
voorrijkosten die de ondernemer (apart) in rekening brengt aan de afnemer van de 
renovatie- of hersteldienst. 

Hiermee wordt de toepassing van het 6%-tarief weer verder verduidelijkt.  
 
Meer informatie over dit onderwerp vindt u in ons memo ‘Verlaagd BTW-tarief 
renovatie- en herstel bestaande woningen’, dit memo bestaat uit 15 pagina’s en kost  
€ 150 exclusief BTW en is te bestellen via  info@btwadvies.com of www.btwadvies.com 
 
5. Producten 
 
Hier vindt u een actuele lijst met producten op BTW- gebied die u via onze website of 
door een e-mail te sturen aan info@btwadvies.com kunt bestellen: 
De complete lijst met onze producten kunt u vinden op www.btwadvies.com 
 
Memo’s 

- Memo BTW en de margeregeling, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
- Memo medische vrijstelling 2013, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
- Memo teruggaaf buitenlandse BTW, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
- Memo verlaagd BTW-tarief renovatie- en herstel bestaande woningen, dit memo 

kost € 150,- excl. BTW 
- Memo BTW en factureringsregels, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
- Memo BTW en aandelenbezit, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
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- Memo BTW laatste aangifte BTW, suppletie en boete, dit memo kost € 150,- excl. 
BTW 

- Memo BTW en privégebruik auto, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
- Memo BTW en paarden, dit memo kost € 150,- excl. BTW 

 
Boekjes 
In de Vastgoedwijzer BTW & overdrachtsbelasting worden door Carola van Vilsteren 
alle relevante fiscale aspecten rondom vastgoed aan de hand van schema's zeer helder 
besproken. In een oogopslag kunt u zien waar eventuele besparingsmogelijkheden 
liggen. Dit boek, bestaande uit 128 bladzijden kost € 45 exclusief BTW en kunt u 
bestellen via ms@managementproducties.com Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar: www.vastgoedboek.com 
 
6. Workshops 
 
Workshop     Datum Tijd 
BTW en non-profitorganisaties  3-9-2013 15:00 – 18:00 uur 
BTW en horeca    10-9-2013 15:00 – 18:00 uur 
BTW en factuurvereisten   24-9-2013 15:00 – 18:00 uur 
 

De prijzen van onze workshops zijn € 295 per persoon exclusief BTW, inclusief 

lesmateriaal en broodjes.  

 Meer informatie over onze workshops kunt u vinden op onze website 

www.btwadvies.com 

 

Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat via telefoonnummer 085-

0403220. 

 

 

Dit BTW-nieuwtje is een uitgave van van vilsteren BTW advies. De informatie in dit BTW-nieuwtje heeft een signalerend karakter en 

is niet bedoeld als beroepsmatig advies. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan deze uitgave draagt van vilsteren BTW advies geen 

verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Indien u prijs stelt op meer informatie op het gebied van BTW, 

neem dan contact op met van vilsteren BTWadvies, telefoonnummer: 085-0403220 of email: info@btwadvies.com. 


