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1. BTW-maatregelen Belastingplan 2015
Prinsjesdag is behalve troonrede en miljoenennota ook jaarlijks het Belastingplan. In
het op Prinsjesdag gepubliceerde Belastingplan 2015 zijn ook voor de BTW een
aantal wijzigingen opgenomen.
6%-tarief voor renovatie van woningen verlegd tot 1 juli 2015
Deze maatregel was al enige tijd geleden bekend gemaakt/uitgelekt. Het 6%-tarief op
de arbeidscomponent bij het renoveren en herstellen van woningen ouder dan 2 jaar
zou oorspronkelijk eindigen op 31 maart 2015. In het Belastingplan 2015 is opgenomen
dat de maatregel vervalt per 1 juli 2015.
Let op! Om het 6%-tarief te mogen toepassen, moeten de werkzaamheden voor 1 juli
2015 zijn afgerond. Als de werkzaamheden worden afgerond na 1 juli 2015, geldt het
verlaagde tarief niet: ook niet voor dat deel van de werkzaamheden dat al vóór 1 juli
2015 is verricht.
BTW-vrijstelling voor ziekenhuizen en andere verpleeg- en verzorgingsinstellingen
Aan de BTW-vrijstelling voor ziekenhuizen en andere verpleeg- en
verzorgingsinstellingen was altijd de voorwaarde verbonden dat de instelling geen
winst mocht beogen. Deze voorwaarde komt per 1 januari 2015 te vervallen. Dat
betekent dat ook commerciële verpleeg- en verzorginginstellingen vanaf 1 januari 2015
onder de BTW-vrijstelling vallen. Voor deze instellingen heeft dat onder andere tot
gevolg dat geen aftrek van voorbelasting meer bestaat.
Afschaffing BTW-koepelvrijstelling voor paritaire dienstverlening
Deze maatregel is niet opgenomen in het Belastingplan 2015, maar in het Belastingplan
2015 wordt wel het voorstel aangekondigd om paritaire dienstverlening uit te zonderen
van de BTW-koepelvrijstelling. Het was al langer bekend dat de koepelvrijstelling voor
pensioenfondsen zou komen te vervallen, omdat de koepelvrijstelling in deze branche
marktverstorend zou werken. Het voorstel is om de koepelvrijstelling per 1 januari 2015
voor paritaire dienstverlening te beperken.

2. Workshops
Workshop
BTW en medici
BTW en de margeregeling

Datum
6 oktober 2014
14 oktober 2014

Tijd
09.30 – 12.30 uur
15.00 – 18.00 uur

Locatie
Heelsum
Heelsuem

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. 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.
3. 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.
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