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1. Certificering aandelen geen belemmering voor fiscale eenheid BTW
Van een fiscale eenheid BTW is sprake indien ondernemers financieel, organisatorische
en economisch verweven zijn. Van verwevenheid in financieel opzicht is sprake als ten
minste de meerderheid (meer dan 50%) van de aandelen in elk van de vennootschappen
– daaronder begrepen de zeggenschap – middellijk of onmiddellijk in dezelfde handen
is. Als de aandelen in een vennootschap gecertificeerd waren, werd er altijd vanuit
gegaan dat geen sprake was van financiële verwevenheid. De Hoge Raad oordeelde
onlangs anders.
De Hoge Raad oordeelde dat twee vennootschappen financieel met elkaar verweven
zijn, ondanks dat de ene vennootschap slechts de certificaten van aandelen in de tweede
vennootschap bezit. De vennootschap geniet namelijk door het bezit van de door de
Stichting administratiekantoor (Stak) uitgegeven certificaten van aandelen indirect alle
inkomsten van een aandeelhouder. De enige bestuurder van de vennootschap is ook de
enig bestuurder van Stak. Hierdoor oefent de bestuurder dus ook feitelijk de aan de
aandelen in de tweede vennootschap verbonden zeggenschap uit.
Een fiscale eenheid voor de BTW is geen keuze! Als wordt voldaan aan de voorwaarden
is sprake van een fiscale eenheid. Is een beschikking fiscale eenheid afgegeven door de
Belastingdienst dan zijn de onderdelen van de fiscale eenheid bovendien hoofdelijk
aansprakelijk.
Tot voor kort gebeurde het nog wel eens dat aandelen gecertificeerd werden om te
voorkomen dat sprake was van een fiscale eenheid voor de BTW. Dat kan nu niet meer.
Actie! Heeft u aandelen die in handen zijn van een Stak neem dan contact met ons op
zodat wij kunnen beoordelen of het arrest van de Hoge Raad gevolgen heeft voor het
voortbestaan van de fiscale eenheid voor de BTW.
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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

3. Workshops
Workshop
BTW en samenstelpraktijk
Basis- en gevorderdencursus BTW

Datum
11-03-2014
25-03-2014

Tijd
15:00 – 18:00 uur
09:00 – 16:30 uur

Locatie
Heelsum
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
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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.

