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1. Teruggaaf BTW extra scherp gecontroleerd 

 
De Staatssecretaris heeft aangekondigd dat de Belastingdienst de controle op BTW-
teruggaafverzoeken in het MKB gaat aanscherpen. 
 
De Belastingdienst gaat scherper controleren op gebieden waar de te verwachten 

opbrengst het hoogst is en één van die gebieden is de BTW!. Verscherpte controles in 

2013 hebben geleid tot € 240 miljoen aan extra belastinginkomsten. 

Als BTW-aangiften worden ingediend die leiden tot een aanzienlijke teruggaaf, zal de 

Belastingdienst sneller vragen om informatie. Negatieve suppletieaangiften zullen 

streng gecontroleerd worden. Ook balansschulden kunnen zich weer verheugen op de 

warme belangstelling van de Belastingdienst. Dat geldt ook voor de BTW-aangiften 

waarin uitsluitend BTW wordt afgetrokken zonder dat daar belaste omzet tegenover 

staat. 

De Belastingdienst heeft bovendien aangekondigd klanten waarvoor geen 

suppletieaangifte over het jaar 2013 is ingediend te zullen controleren. Sinds 1 januari 

2013 is het verplicht om suppletieaangifte in te dienen als onjuistheden geconstateerd 

worden. 

Het is van belang dat de BTW-aangifte juist en volledig wordt ingediend en dat 

negatieve BTW-aangiften en teruggaafverzoeken voldoende zijn onderbouwd. Bij BTW-

aangiften die leiden tot een teruggaaf zal de Belastingdienst onder andere controleren 

of de facturen juist zijn maar ook of de in aftrek gebrachte BTW überhaupt voor 

teruggaaf in aanmerking komt 

Wilt u verrassingen bij twijfel voorkomen? Neem dan contact met ons op of stuur 

relevante informatie ter controle naar ons toe via info@btwadvies.com. Op deze manier 

kunnen wij de risico’s en verrassingen beperken. 

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 
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2. 1 januari 2015: telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische 
diensten belast in land klant 
 

Per 1 januari 2015 veranderen de plaats van dienstregels voor telecommunicatie-, 

omroep- en elektronische diensten aan particulieren. Dergelijke diensten zijn vanaf 1 

januari 2015 altijd belast in het land waar de klant/afnemer woonachtig is/gevestigd is. 

Het is belangrijk dat ondernemers hier hun administratie tijdig op inrichten. 

Momenteel zijn dergelijke diensten door Nederlandse dienstverrichters aan 

consumenten in de EU voor de BTW belast in het land waar de dienstverrichter is 

gevestigd. Met ingang van 1 januari 2015 zijn telecommunicatie-, omroep- en 

elektronische diensten voor de BTW belast in het land waar de EU-consument woont. 

Bij telecommunicatiediensten kan worden gedacht aan bijvoorbeeld: 

• Vaste en mobiele telefoondiensten voor de transmissie en schakeling van spraak, 
data en video, daaronder begrepen telefoondiensten met een beeldcomponent 
(videofoondiensten);  

• Telefoondiensten aangeboden via internet, daaronder begrepen Voice over 
Internet Protocol (VoIP); 

• Particuliere netwerkaansluitingen. 
 

Bij elektronische diensten kan onder andere gedacht worden aan: 

• Website hosting en webpage hosting; 

• Geautomatiseerd online afstandsonderhoud van programma's; 

• Afstandsbeheerssystemen; 

• Online gegevensopslag (bijvoorbeeld wanneer specifieke gegevens elektronisch 
worden opgeslagen en opgevraagd); 

• Toegang tot of downloaden van software; 

• Toegang tot of downloaden van fotografische afbeeldingen of screensavers; 

• Gedigitaliseerde inhoud van boeken en andere elektronische publicaties; 

• Abonnering op on line dagbladen en tijdschriften; 

• Weblogs en websitestatistieken; 

• On line nieuws, verkeersinformatie en weerberichten; 

• Toegang tot of downloaden van muziek en films op PC's, mobiele telefoons. 
 

Omroepdiensten zijn diensten die karakteristiek zijn voor radio- en televisiestation, 

zoals het uitzenden van programma’s. 

Het is niet noodzakelijk dat Nederlandse dienstverrichters zich in alle Europese 

lidstaten gaan registreren voor BTW-doeleinden. Om registraties te voorkomen wordt 

een “Mini One Stop Shop-systeem” ingevoerd.  
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Ondernemers kunnen zich vanaf 1 oktober 2014 registreren. In dat geval kan een 

Nederlandse ondernemer de verschuldigde buitenlandse BTW voor de 

telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten aangeven en afdragen aan de 

Nederlandse Belastingdienst.  

Het is noodzakelijk tijdig actie te ondernemen om te zorgen dat alles op 1 januari 2015 

goed is ingeregeld. Controleer bijvoorbeeld van de diensten: 

• Waar zijn de afnemers gevestigd? 

• Welke aanpassingen zijn noodzakelijk in de administratie? 

• De prijsstelling. Als voor elke afnemer dezelfde vergoeding exclusief BTW wordt 
berekend, is de vergoeding inclusief BTW per land verschillend. Dit komt door 
de verschillende BTW-tarieven per land. 

 

Wij kunnen u hierbij helpen. Neem contact met ons op als u telecommunicatie-, 

omroep- en elektronische diensten verricht. We kunnen dan gezamenlijk zorgen dat u 

klaar bent voor de wijzigingen op 1 januari 2015. 

3. Producten 
 
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  
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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    Datum  Tijd   Locatie 
BTW en bouw   8 september 2014 09.30 – 12.30 uur Heelsum 
BTW in de praktijk   9 september 2014 09.30 – 12.30 uur Heelsum 
BTW en internetverkopen  16 september 2014 09.30 – 12.30 uur Heelsum 
BTW en stichtingen en   23 september 2014 09.30 – 12.30 uur Heelsum 
verenigingen 
 
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 085-0403220. 

4. Incompanycursussen 
 

Met alle veranderingen op BTW-gebied is het een hele klus om bij te blijven. Van 

vilsteren BTW advies wil u daarbij graag helpen! Wij verzorgen incompanycursussen. 

U kunt zelf een onderwerp aandragen of wij maken een cursus voor u op maat. Tijdens 

onze incompanycursussen worden u en uw medewerkers op de hoogte gebracht van de 

laatste ontwikkelingen en u bespaart reistijd. U zorgt voor de locatie, wij zorgen voor de 

rest! 

Voordelen: 

• U kunt in overleg zelf de gewenste locatie en datum bepalen 

• U bespaart reiskosten 

• U kunt zelf onderwerpen aandragen 

• De inhoud van de cursus is (indien gewenst) op maat gemaakt 
 

Voor meer informatie over de incompany-mogelijkheden kunt u vrijblijvend contact 

opnemen met ons via info@btwadvies.com of 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. 


