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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. 

 
  
 
1. Vergeet de BUA berekening 2015 niet! 
 

Bij het indienen van de laatste BTW aangifte van 2015 moet beoordeeld worden of 

reeds in aftrek gebrachte BTW op grond van het Besluit uitsluiting aftrek 

omzetbelasting (BUA) gecorrigeerd moet worden. Indien na het indienen van de 

laatste BTW aangifte vastgesteld wordt dat BTW aftrek gecorrigeerd moet worden 

moet dat in een suppletie aangifte worden aangegeven. 

Wanneer een ondernemer met BTW belaste prestaties verricht, en kosten worden 

gemaakt voor de onderneming, kan de BTW op de kosten in principe in aftrek worden 

gebracht. Voor een aantal kosten zoals relatiegeschenken, giften en verstrekkingen aan 

personeel die ook een privé karakter hebben is nadrukkelijk bepaald dat de BTW in 

eerste instantie aftrekbaar is, maar dat in het laatste belastingtijdvak van het jaar 

mogelijk een correctie moet worden aangegeven. De kosten waarvoor de correct moet 

worden gemaakt zijn genoemd in het Besluit uitsluiting aftrek omzetbelasting 1968 

(hierna: ‘BUA’). Deze correctie heeft betrekking op kosten die een ondernemer 

bedrijfsmatig maakt, maar ook een privékarakter (consumptief karakter) hebben.  

Of een correctie moet worden gemaakt hangt onder andere af van de vraag hoe groot 

het privé voordeel van de begunstigde is. Wanneer de totale bevoordeling niet meer 

dan € 227 bedraagt hoeft namelijk geen correctie te worden gemaakt. 

De belastingdienst zal bij een BTW controle het toepassen van het BUA vrijwel altijd 

beoordelen. Wanneer geen BUA berekening is gemaakt kan de belastingdienst een 

vergrijpboete opleggen. Wanneer wel een BUA berekening is gemaakt, maar de 

inspecteur deze corrigeert, zal de belastingdienst in principe geen vergrijpboete 

opleggen. Maak daarom altijd een BUA berekening en neem deze op in de 

administratie! 

Wij hebben een memo beschikbaar en een berekeningsmodule voor het vaststellen van 

de BUA-correctie. Deze kunnen worden opgevraagd bij ons secretariaat. Uiteraard zijn 

wij graag bereid bij het opstellen van de BUA-berekening 2015 behulpzaam te zijn!
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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. Workshops van vilsteren BTW advies 

Alle onze workshops worden door Carola van Vilsteren gegeven, bij ons op kantoor in 

Heelsum. De kosten voor het deelnemen aan een workshop zijn € 295 per persoon 

exclusief BTW, inclusief lesmateriaal. 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: www.btwadvies.com. U kunt zich via onze website voor de 

workshops aanmelden of door een mail te sturen naar info@btwadvies.com  

 

 


