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1. Maak pro forma bezwaar voor restauranthouders 
 

Het verstrekken van spijzen en dranken is belast met 6% BTW. Een uitzondering geldt 

voor alcoholische dranken, daarover is 21% BTW verschuldigd. Voor de restaurants die 

werken met all-in prijzen/ arrangementen en die over de daarin begrepen omzet voor 

alcoholische dranken 21% BTW afdragen kan mogelijk een voordeel worden behaald. 

Gesteld wordt dat het serveren van de alcoholische drank opgaat in de verstrekte 

spijzen.  

Wanneer het serveren van de alcoholische dranken opgaat in de verstrekte spijzen is 

over de gehele vergoeding 6% BTW verschuldigd. Dit standpunt kan ingenomen 

worden voor de situatie waarin een restaurant voor spijzen en dranken all-in prijzen 

hanteert en/of arrangementen aanbiedt. Voor zover over de all-in omzet en de omzet 

uit arrangementen 21% BTW is afgedragen is dat mogelijk ten onrechte gedaan en had 

6% BTW afgedragen moeten worden, 15% teveel dus. Dit kan behoorlijk in de papieren 

lopen!  

Voorbeeld 

Een restauranthouder biedt arrangementen voor spijzen en dranken aan. Van de totale omzet 

voor arrangementen ad € 200.000 is door de restauranthouder € 10.000 toegerekend aan de 

omzet van alcoholische dranken. Over de omzet alcoholische dranken is  € 2.100) BTW 

afgedragen. De teveel afgedragen BTW bedraagt € 1.500 (15% van  € 10.000).  

Over de vraag of de verstrekking van dranken opgaat in de met 6% BTW belaste 

verstrekking van spijzen wordt een proefprocedure gevoerd.  

Als u klanten heeft met een restaurant waarbij all-in prijzen/ arrangementen worden 

aangeboden en waarbij over een gedeelte van de daarbij gerealiseerde omzet 21% BTW 

wordt afgedragen, stuur dan een kopie van de periodieke BTW-aangifte naar ons. Wij 

zullen er dan voor zorgen dat tijdig, binnen 6 weken na het indienen van de BTW-

aangifte, bezwaar wordt aangetekend tegen de BTW-aangifte en registreren deze op een 

lijst. De kosten per bezwaarschrift zijn € 75 exclusief BTW.
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Uiteraard moet ook tegen alle volgende aangiften bezwaar worden gemaakt totdat de 

rechter in hoogste instantie uitspraak heeft gedaan. U moet dus telkens als een BTW-

aangifte is ingediend een kopie naar ons sturen. In het kader van het Horizontaal 

Toezicht convenant zullen wij in overleg met de Belastingdienst gaan over de vraag of 

het nodig is om tegen elke BTW-aangifte bezwaar aan te tekenen. Zodra hier uitsluitsel 

over is, zullen wij u informeren. 

2. 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. 

 

3.  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. 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. 


