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Website: www.BTWadvies.com
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KvK Arnhem 09136209

1. Bezwaar auto oude jaren
In de afgelopen periode heeft de Belastingdienst massaal brieven verstuurd naar
ondernemers die in het verleden bezwaar hebben gemaakt tegen de BTW voor
privégebruik van de auto van de zaak. De Belastingdienst verzoekt in de verstuurde
brieven om intrekking van de bezwaarschriften voor de periode 2010 en eerder.
Ons advies is om de bezwaarschriften niet in te trekken.
De Belastingdienst verwijst in haar brief naar uitspraken van de Hoge Raad die in het
voordeel van de Belastingdienst zijn gedaan en suggereert dat de lopende
bezwaarschriften geen belang meer hebben en daarom ingetrokken kunnen worden.
Deze suggestie is ten onrechte.
Een belangrijke reden om het bezwaar niet in te trekken is dat het voor de jaren 2010 en
eerder mogelijkheid is om de correctie voor het privégebruik van de auto te berekenen
op 27% van de BTW op autokosten. Dit leidt tot een voordeligere uitkomst dan de
destijds veelal toegepaste forfaitaire correctiemethode. Om de 27%- regeling toe te
kunnen passen moet daartoe expliciet in een aanvullend bezwaar worden verzocht.
Tevens zijn er nog andere ijzers in het vuur om de correctie privé gebruik van de auto
ter discussie te stellen. Zo kan naar onze mening een beroep worden gedaan op het
neutraliteitsbeginsel, heeft de Hoge Raad zich nog niet uitgelaten over gevallen waarin
de werknemer een zakelijke eigen bijdrage betaalt aan de werkgever en dient op grond
van het gelijkheidsbeginsel de BPM uit de heffingsgrondslag te worden verwijderd.
De standaard brief aanhouden BTW bezwaarschriften privé-gebruik auto oude jaren
2008 t/m 2010 kunt u bij ons opvragen via info@btwadvies.com, deze standaard brief
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
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Memo’s
- Memo BTW en privégebruik auto, dit memo kost € 150,- exclusief BTW
Modellen
- Rekenmodel auto BTW privégebruik auto 2013, dit model kost € 150 exclusief
BTW, dit model kost € 150,- exclusief BTW
- Standaard brief aanhouden BTW bezwaarschriften privé-gebruik auto oude jaren
2008 t/m 2010, deze standaard brief kost € 40,- exclusief BTW
Boekjes
- 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.
Meer informatie over onze workshops en producten kunt u vinden op onze website
www.btwadvies.com. Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat via
telefoonnummer 085-0403220.
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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.

