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1. Nieuw besluit over de toepassing van het 6%-tarief
In Tabel 1 bij de Wet op de omzetbelasting 1968 zijn leveringen van goederen en
diensten opgenomen die belast zijn met 6% BTW. De toepassing van 6%-tarief wordt
nader toegelicht in een nieuw besluit. Hierna wordt aandacht besteed aan de relevante
wijzigingen. Voor de volledigheid merken wij op dat de levering van paarden en het
melken van koeien in BTW-nieuwtje 12 besproken is.
Voedingsmiddelen
De gevolgen van het arrest Manfred Bog (Hof van Justitie 10 maart 2011) zijn verwerkt,
hierdoor worden verstrekkingen van eten en drinken uit bijvoorbeeld kantines
aangemerkt als levering en niet meer als dienst. Stikstofcapsules bestemd voor de
bereiding van slagroom vallen niet onder het 6%-tarief de post;
Pootgoed bestemd voor de teelt van groenten en fruit
De (landbouw)achtergrond van de post is nader toegelicht. Verder is opgenomen dat
growkits voor het kweken van paddo’s niet onder het 6%-tarief vallen.
Geneesmiddelen
Losse naalden vallen niet onder het 6%-tarief. Een drukmeetset, bestemd voor het
meten van drukverschillen in verschillende weefsels met als doel om op de juiste plaats
in het lichaam een narcosevloeistof in te spuiten, valt niet onder het 6%-tarief. Een
middel om het inslikken van medicijnen te vergemakkelijken valt ook niet onder het
6%-tarief.
Verbandmiddelen
Een scheurpak valt alleen onder het 6%-tarief als het uit één stuk bestaat en dient ter
fixatie van incontinentiemateriaal. Therapeutische verbandsokken vallen niet onder het
6%-tarief. Een zachte halskraag en rugbandages zijn aan te merken als windsels in de
zin van de post en zijn belast met 6% BTW. Zogenaamde barrièrefilms zijn niet aan te
merken als verbandmiddelen en vallen niet onder het 6%-tarief.
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Aften-gel is niet aan te merken als een verbandmiddel of pleister en niet belast met 6%
BTW. Goedgekeurd is dat de levering van een (losse) plaswekker belast is met 6% BTW.
Kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten
De levering van een kunstwerk door de kunstenaar vanuit een rechtspersoon kan onder
voorwaarden worden belast met 6% BTW. Een rol behang die door een kunstenaar is
voorzien van een zeefdruk valt niet onder het 6%-tarief.
Boeken
Een zogenaamde boekbol valt onder het 6%-tarief. Voor kinderen bestemde boeken
vallen, ook als ze speelse elementen bevatten, onder het 6%-tarief. Fotoboeken met
foto’s van bijvoorbeeld een bruiloft, afscheid enzovoorts vallen onder het 6%-tarief, de
kosten van de reportage gaan daarbij op in de prijs van het album. De levering van
fotoalbums met door de fotograaf ingeplakte foto’s valt ook onder het 6%-tarief. Een
kansspeltijdschrift is een tijdschrift en daarom belast met 6% BTW.
Lotnummercorrespondentie valt niet onder het 6%-tarief. Drukwerken die zijn bedoeld
om de loterijdeelnemer te bewegen tot het deelnemen aan andere trekkingen van
dezelfde loterij of aan bepaalde acties zijn aan te merken als reclamemateriaal en vallen
niet onder het 6%-tarief.
Braille-papier
Een elektronische handloep die uitsluitend is bestemd en ontworpen voor
slechtzienden valt onder het 6%-tarief.
Invalidenwagentjes en invalidenkrukken; sta-opstoelen; hoog-laagbedden
Alle trippelstoelen en sta-opstoelen vallen onder het 6%-tarief, ongeacht de wijze
waarop zij verstelbaar zijn.
Kunstledematen
De toelichting op de kunstnier is verduidelijkt: een kunstnier is een apparaat dat –
buiten het menselijk lichaam – bloed filtert.
Meetapparatuur en toebehoren voor zelfdiagnose van de stollingstijd van bloed,
zuurstofconcentratoren met toebehoren
Verduidelijkt is hoe de tarieftoepassing bij de levering van (toebehoren bij)
zuurstofconcentratoren en medicijnvernevelaars dient te geschieden. Het begrip
‘katheter‘ is nader omschreven en nieuwe voorbeelden van katheters die onder het 6%tarief vallen, zijn toegevoegd. Voerdraden vallen onder de het 6%-tarief, evenals
shaverblades en RF probes.
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Land- en tuinbouwzaden voor zover dienende voor de teelt van de in deze tabel
genoemde producten en oliehoudende zaden
De toelichting op het onderdeel ‘kwekersrecht‘ is aangepast. Het 6%-tarief is niet van
toepassing op de vergoeding die een ondernemer in rekening brengt aan de houder van
het kwekersrecht als die vergoeding uitsluitend ziet op administratieve en commerciële
ondersteuning en niet op het verlenen van een licentie op het kwekersrecht.
Gelegenheid geven tot sportbeoefening
Het gelegenheid geven tot sportbeoefening is belast met 6% BTW. Hiervoor is vereist
dat een sportaccommodatie ter beschikking wordt gesteld aan sporters of
sportverenigingen om actief te kunnen sporten. Om het 6%-tarief te mogen toepassen
moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:
-

-

-

De accommodatie mag alleen gebruikt worden om te sporten;
De gebruiker van de accommodatie gebruikt de accommodatie om zelf te
sporten of om anderen onder zijn/haar leiding te laten sporten. Het 6%-tarief is
daarom ook van toepassing als de gebruikers verenigingen en scholen zijn die de
accommodatie gebruiken om leden en leerlingen te laten sporten;
De exploitant van de accommodatie vervult een aantal aanvullende diensten
(beheer, onderhoud, schoonmaken en beveiligen van de accommodatie). Het 6%tarief is niet van toepassing als de gebruiker – bijvoorbeeld een sportvereniging –
de aanvullende diensten zelf verricht;
De exploitant van de accommodatie stelt ook de attributen ter beschikking die
noodzakelijk zijn voor het beoefenen van de sport.

Onder actieve sportbeoefening vallen op grond van het nieuwe besluit ook denksporten
als schaken en bridge. Daarnaast worden ook zumba, streetdance, nia, polefitness,
capoeira en sledehondensport als actieve sportbeoefening gezien.
Herstellen van fietsen
De reikwijdte van het begrip ‘fiets‘ is aangepast. Elektrische fietsen vallen onder het
begrip fiets. Snor- en bromfietsen en bromscooters zijn geen fietsen en op het herstellen
daarvan is het 6%-tarief niet van toepassing.
Schilderen en stukadoren van woningen na meer dan twee jaren na het tijdstip van
eerste ingebruikneming
Het begrip ‘woning‘ is aangepast naar aanleiding van jurisprudentie: woonboten en
woonwagens worden onder voorwaarden aangemerkt als woningen. De bij een woning
behorende tuin valt voortaan onder het begrip woning. Nader is aangegeven hoe kan
worden aangetoond dat is voldaan aan de 2-jaarseis.
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Het spuiten van keukens en binnendeuren valt onder het 6%-tarief, ook als de
spuitwerkzaamheden plaatsvinden in de werkplaats van de schilder. Het vochtvrij
maken van kelders is niet aan te merken als een voorbereidende handeling voor
schilder- of stucwerk en valt niet onder het 6%-tarief.
Vervoer van personen
Het 6%-tarief is van toepassing op het vervoer van personen inclusief het
vervoermiddel dat zij bij zich hebben tijdens het vervoer. Een redelijke wetstoepassing
brengt met zich mee dat het vervoer van een stoffelijk overschot onder het 6%-tarief
valt. Het gecombineerde vervoer van een medisch team en menselijke organen valt
onder het 6%-tarief.
Gelegenheid geven tot kamperen
Er is een definitie van het begrip ‘strandhuisje‘ opgenomen: cabines die op het strand
langs de duinrand, en meestal op een fundering, zijn geplaatst. Ook de definitie van het
begrip ‘verblijf voor een korte periode‘ is aangepast: maximaal zes maanden.
Het verstrekken van logies binnen het kader van het hotel-, pension- en
vakantiebestedingsbedrijf enzovoorts
De definitie van het begrip ‘verblijf voor een korte periode‘ is aangepast. De verhuur
van een (gemeubileerd) appartement aan een short stay-organisatie (bestemd voor
verdere doorverhuur door die organisatie) valt onder het 6%-tarief.
Het verstrekken van voedingsmiddelen voor gebruik ter plaatse binnen de horeca en
dergelijke
De prestaties van een thuiskok zijn onder de post gebracht.
Diensten aan landbouwers
Het melken van koeien en het zogenoemde loonvoeren vallen onder het 6%-tarief als
sprake is van het aannemen van werk.
Openbare musea of verzamelingen
Aangegeven is dat een voetbalstadion op het moment dat het niet als zodanig in
gebruik is maar bij rondleidingen door het publiek wordt bezocht, niet is aan te merken
als een museum en daarom is het 6%-tarief niet van toepassing.
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Verlenen van toegang tot sportwedstrijden, sportdemonstraties en dergelijke
In de toelichting is opgenomen dat sportwedstrijden manifestaties zijn waar mensen
actief sport beoefenen. Als voorbeelden van sportdemonstraties worden genoemd
bijvoorbeeld shows van de Harlem Globetrotters (basketbal), voorstellingen van de
Spaanse Rijschool (paardendressuur) en shows van Wrestlemania (worstelen).
Attractieparken
Recreatieve arrangementen op tijdelijke sportaccommodaties vallen niet onder het 6%tarief.
Optreden door uitvoerende kunstenaars
De dienst van een dirigent bestaande in het leiden van repetities die samenhangen met
optredens, valt onder het 6%-tarief.
Isoleren
De verwijzing naar het bouwbesluit waar het gaat om het aanbrengen van op
energiebesparing gericht isolatiemateriaal is verwijderd. Vanaf 1 januari 2014 is de post
alleen van toepassing op de dienst van het isoleren. Vanaf 1 januari 2014 is de post ook
van toepassing op het aanbrengen van (isolatie)glas. Zogenaamde ‘schilrenovatie’ valt,
als het uitsluitend isolatiewerkzaamheden betreft, onder het 6%-tarief. Bij schilrenovatie
krijgen woningen een nieuwe (isolerende) buitenkant, de “schil”.
Renovatie en herstel van woningen enzovoorts
Vanaf 1 maart 2013 tot 1 juli 2015 is het 6%-tarief van toepassing op alle renovatie- en
herstelwerkzaamheden in en aan een woning ouder dan 2 jaar. ‘Schilrenovatie‘ valt
onder het 6% tarief. Bij schilrenovatie krijgen woningen een nieuwe (isolerende)
buitenkant, de “schil”.
2. Workshops
Workshop
BTW-actualiteiten en
laatste aangifte BTW

Datum
16 december 2014

Tijd
09.30 – 12.30 uur

Locatie
Heelsum

De prijzen van onze workshops zijn € 295 per persoon exclusief BTW. Bij deelname van
meerdere personen uit dezelfde instelling/ organisatie zijn de kosten voor de extra
deelnemer € 225 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal.
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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.
4. Nieuwe uitgave van boekje Lonend Belonen
Handleiding voor de ideale overstap naar de werkkostenregeling
Een handig naslagwerk voor slechts € 19,95 exclusief BTW en verzendkosten dat gaat
over het fiscaal vriendelijk belonen van personeel. Een actueel boekje, waarin alle
wijzigingen zijn meegenomen. Uiteraard worden ook alle ins
en outs van de werkkostenregeling per 1 januari 2015
meegenomen. Met dit boekje kunt u zich voorbereiden.
Tevens is het boekje een leuk (eindejaars) geschenk voor
uw klanten en relaties. Het boekje wordt dit jaar voor de achtste
keer uitgegeven en wordt al jaren als handig naslagwerk
gebruikt.
U kunt dit boekje via onze website: www.btwadvies.com bestellen of door contact met
ons op te nemen via info@btwadvies.com of 085-0403220.

Dit BTW-nieuwtje is een uitgave van van vilsteren BTW advies.
6 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.

