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1. Verzoek Belastingdienst intrekken bezwaren privé gebruik auto
Tegen de correctie van BTW voor het privé gebruik van de auto is de afgelopen jaren
massaal bezwaar gemaakt. De Belastingdienst gaat brieven versturen met het verzoek
om de bezwaren over het jaar 2010 of eerder in te trekken.
1.1 Algemeen
Niet alleen voor de jaren vanaf 2011, maar ook voor het jaar 2010 en eerder was er reden
om bezwaar te maken tegen de BTW correctie voor privégebruik van de auto van de
zaak. Tot 1 juli 2011 werd voor de berekening van de BTW over privégebruik van de
auto aangesloten bij de IB/LB bijtelling. Het bezwaar tegen deze regeling was dat de
BTW correctie voor privé gebruik van de auto van de zaak afhankelijk is van de
milieuvriendelijkheid van de auto en daardoor in strijd met het gelijkheidsbeginsel. De
Hoge Raad heeft in november 2013 geoordeeld dat de regeling niet in strijd is met het
gelijkheidsbeginsel.
1.2 Verzoek Belastingdienst intrekken bezwaren
De Belastingdienst gaat ondernemers die bezwaar hebben ingediend over het jaar 2010
of eerder vragen deze in te trekken, en stuurt daarvoor in de periode januari-maart
brieven aan de betreffende ondernemers. Tevens zal in de brief vermeld worden hoe
gehandeld moet worden indien de ondernemer de ingediende bezwaren wenst aan te
houden.
1.3 Advies: Bezwaar niet intrekken
Omdat er naar onze mening een beroep kan worden gedaan op het neutraliteitsbeginsel
moeten de ingediende bezwaren niet worden ingetrokken, maar aangevuld worden.
Ook heeft de Hoge Raad zich nog niet uitgelaten over gevallen waarin de werknemer
een eigen bijdrage betaalt aan de werkgever. Door toepassing van het
neutraliteitsbeginsel kan voor de berekening van de BTW over het privégebruik van de
auto worden aangesloten bij de meest gunstige IB/LB bijtelling. Om tot een correcte
afwikkeling te komen dienen de brieven waarin de Belastingdienst verzoekt om het
bezwaar in te trekken naar de BTW adviesgroep gestuurd te worden.
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Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden in ons memo Privégebruik auto 2013. Dit
memo kost € 150 exclusief BTW en kunt u bestellen bij ons secretariaat via
info@btwadvies.com,.Ook kunt u via ons secretariaat het rekenmodel auto BTW privégebruik
auto 2013 bestellen, dit rekenmodel kost €150 exclusief BTW, en het standaard bezwaarschrift
privégebruik auto oude jaren 2008 t/m 2011, dit bezwaarschrift kost € 40 exclusief BTW.

2. 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 margeregeling, dit memo kost € 150,- exclusief BTW
- Memo medische vrijstelling; Nog steeds niet genezen?! dit memo kost € 150,exclusief BTW
- Memo teruggaaf van buitenlandse BTW uit andere EU landen aan Nederlandse
ondernemers, dit memo kost € 75,- exclusief BTW
- Memo verlaagd BTW-tarief renovatie- en herstel bestaande woningen, dit memo
kost € 75,- exclusief BTW
- Memo BTW en factureringsregels, dit memo kost € 150,- exclusief BTW
- Memo BTW en aandelenbezit, houdstermaatschappijen, deelnemingen en
beleggingen, dit memo kost € 150,- exclusief. BTW
Memo BTW laatste aangifte BTW, suppletie en boete, dit memo kost € 150,exclusief BTW
- Memo BTW en privégebruik auto, dit memo kost € 150,- exclusief BTW
- Memo BTW en paarden, dit memo kost € 150,- exclusief 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
-

Boekje Deze grote zaak vraagt aandacht, kosten € 19,95 exclusief BTW per boekje
Boekje Lonend Belonen, kosten € 19,95 exclusief BTW per boekje
Boekje Lastige lasten, kosten € 19,95 exclusief BTW per boekje
Boekje Met de auto fiscaal op de weg, kosten € 19,95 exclusief BTW per boekje
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3. Workshops
Workshop
BTW en BUA

Datum
21-1-2014

BTW en auto

04-02-2014

Tijd
18:00 – 20:00 uur (inclusief GRATIS boekje Lonend
Belonen)
15:00 – 18:00 uur

De prijzen van onze workshops zijn € 295 per persoon exclusief BTW, inclusief
lesmateriaal en broodjes. Bij deelname van meerdere personen uit dezelfde instelling/
organisatie zijn de kosten voor de extra deelnemer € 225 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 0850403220.
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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.

