BTW-nieuwtjes–2-2014

van vilsteren BTW advies bv
Heidesteinlaan 2a, 6866 AG Heelsum
E-mail: info@BTWadvies.com
Website: www.BTWadvies.com
Telefoon: 085-0403220
KvK Arnhem 09136209

1. BUA berekening 2013
In de BTW-aangifte over het vierde kwartaal 2013 of december 2013 moet een BUAberekening worden gemaakt bij iedere ondernemer die personeel heeft. Deze
berekening moet worden gemaakt om vast te stellen of een correctie moet worden
gemaakt op grond van het Besluit uitsluiting aftrek 1968 (“BUA”).
Uit de BUA-berekening moet blijken of de ondernemer zijn personeel voor meer of
minder dan € 227 heeft bevoordeeld. Wordt het personeel voor meer dan € 227
bevoordeeld, dan moet de afgetrokken BTW op de personeelsvoorzieningen
gecorrigeerd worden.
De praktijk leert dat het maken van een BUA-berekening regelmatig tot vragen leidt.
In situaties dat aan het personeel spijzen en dranken verstrekt worden, moet ook een
kantineberekening gemaakt worden. De berekening moet bewaard worden in het BTWaangiftedossier.
Wij kunnen u behulpzaam zijn bij het maken van de BUA-berekening.
Voor het maken van de BUA-berekening hebben wij een rekenmodel ontwikkeld.
Bovendien hebben we de werking van het BUA weergegeven in een stroomschema met
een uitgebreide toelichting. Het rekenmodel en het stroomschema met toelichting kost
€ 150 exclusief BTW en kunt u opvragen bij ons secretariaat.
Meer informatie over dit onderwerp kunt u ook vinden in ons memo Uitsluiting aftrek
van BTW op personeelsverstrekkingen en andere uitgaven voor privé doeleinde. Dit
memo kost € 150 exclusief BTW en kunt u bestellen bij ons secretariaat via
info@btwadvies.com,. Tevens kunt u hierover meer informatie vinden in ons boekje
‘Lonend Belonen’, dit boekje kost € 19,95 exclusief BTW en kunt u bestellen bij ons
secretariaat via info@btwadvies.com
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2. Producten
Hier vindt u een actuele lijst met producten op BTW- gebied inzake BUA 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 Uitsluiting aftrek van BTW op personeelsverstrekkingen en andere
uitgaven voor privé doeleinde, dit memo kost € 150,- exclusief BTW
Modellen
- Rekenmodel, stroomschema en toelichting BUA, dit model kost € 150,- exclusief
BTW
- Standaard bezwaarschrift BUA-correctie bij activiteiten in het belang van de
werkgever en werknemer heeft geen keus (Danfoss),dit model kost € 40,exclusief BTW
- Standaard bezwaarschrift BUA-correctie bij activiteiten waar eigen bijdrage
wordt betaald (Scandic), dit model kost € 40,- exclusief BTW
Boekje
- Boekje Lonend Belonen, dit boekje kost € 19,95 exclusief BTW
3. Workshops
Workshop
BTW en auto

Datum
04-02-2014

Tijd
15:00 – 18:00 uur

Locatie
Heelsum

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.

