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In dit BTW-nieuwtje komen de volgende onderwerpen aan bod: 

1. DGA en niet terugbetalen afgetrokken BTW! 
2. Commissarissen, toezichthouders, bestuurders- en vacatiegelden 
3. Maak tijdig bezwaar tegen privégebruik auto! 
4. Maak tijdig bezwaar tegen BUA-correctie! 
5. Verlaagd tarief bouw 
6. Producten 
7. Workshops 

 
1. DGA en niet terugbetalen afgetrokken BTW! 
Na jaren procederen is het nu duidelijk. De directeur-grootaandeelhouder (‘dga’) hoeft 
geen BTW terug te betalen. Het verhaal van de dga begon bij de Hoge Raad en eindigt – 
na tussenkomst van het Europese Hof van Justitie – ook weer bij de Hoge Raad. 
 
Hoge Raad 
Op 26 april 2002 oordeelde de Hoge Raad dat een dga die een arbeidsovereenkomst is 
aangegaan met zijn B.V. waarin hij meer dan 50% van de aandelen houdt BTW-
ondernemer is voor de werkzaamheden die hij ter uitvoering van deze 
arbeidsovereenkomst in naam en voor rekening van zijn B.V. verricht.  
 
Van der Steen-arrest 
Op 18 oktober 2007 oordeelde het Europese Hof van Justitie in het ‘Van der Steen-
arrest’ dat een dga zoals de heer Van der Steen geen BTW-ondernemer is omdat hij niet 
zelfstandig economische activiteiten verricht. Doorslaggevend voor dit oordeel achtte 
het Europese Hof dat de heer Van der Steen zijn werkzaamheden voor ‘zijn’ B.V. op 
grond van een arbeidsovereenkomst verrichte. Kortom, de heer Van der Steen was geen 
ondernemer, maar een werknemer voor de BTW. Dit arrest betekende dat de dga in 
Nederland ten onrechte als BTW-ondernemer was aangemerkt en om die reden BTW-
aftrek had genoten die hem op grond van het Europese recht niet toekwam. 
 
Dga-besluit 
De staatssecretaris publiceerde op 2 januari 2008 het zogenoemde dga-besluit dat 
gedagtekend was op 21 december 2007. In dit besluit ging hij in op de gevolgen van het 
Van der Steen-arrest. Eén van de belangrijkste punten uit dit besluit was dat goederen 
(veelal de gemengd gebruikte woning en de auto) van de dga waarvoor aftrek was 
genoten en waarvan de aftrek nog niet definitief was (vanwege de herzieningstermijn) 
op 18 oktober 2007 fictief waren geleverd aan de dga als particulier. Op deze manier 
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wilde de staatssecretaris van Financiën bewerkstelligen dat de dga het grootste deel van 
de afgetrokken BTW zou terugbetalen aan de Belastingdienst. 
 
Bezwaar 
Tegen het ineens terugbetalen van (een deel van) de afgetrokken BTW wegens het einde 
van het BTW-ondernemerschap van de dga is begin 2008 op grote schaal bezwaar 
aangetekend. Naar onze mening was geen sprake van een fictieve levering zoals de 
staatssecretaris beweerde. Deze bezwaren zijn aangehouden in afwachting van een 
beslissing hieromtrent van de Hoge Raad.  
 
Opnieuw de Hoge Raad 
Op 14 december 2012 heeft de Hoge Raad in een tweetal arresten geoordeeld dat slechts 
BTW verschuldigd kan zijn voor de overgang van goederen naar privé als deze 
goederen door een BTW-ondernemer geleverd worden. Omdat de dga geen BTW-
ondernemer is, kunnen deze belastbare feiten niet plaatsvinden. De aftrek die genoten 
is op grond van de destijds geldende rechtspraak van de Hoge Raad blijft volgens de 
Hoge Raad wel in stand. Deze BTW-aftrek kan door de Belastingdienst niet met een 
beroep op het Europese recht worden ontnomen. Kortom: volgens de Hoge Raad hoeft 
(een deel van) de afgetrokken BTW bij het einde van het ondernemerschap niet te 
worden terugbetaald.  
 
Wat nu te doen? 
Door de uitspraken van de Hoge Raad kunnen de aangehouden bezwaren worden 
afgehandeld. Onderneem nu actie en stuur kopieën van de ingediende 
bezwaarschriften aan ons dan kunnen wij de afhandeling van lopende bezwaarschriften 
bespoedigen omdat er via ons veel zaken lopen.  
 
2. Commissarissen, toezichthouders, bestuurders- en vacatiegelden 
In BTW-nieuwtje nummer 8 uit 2012 over de BTW-positie van commissarissen en 
toezichthouders hebben wij aangegeven dat vanaf 1 januari 2013 iedere 
commissaris/toezichthouder die tegen vergoeding een toezichthoudende functie 
vervult als ondernemer wordt aangemerkt. Een veel gestelde vraag hierbij is of de 
nieuwe regelgeving voor commissarissen en toezichthouders ook gevolgen heeft voor 
de bestuurders- en vacatiegelden die zijn ontvangen. 
 
Commissarissen 
In BTW-nieuwtje nummer 8 uit 2012 over de BTW-positie van commissarissen hebben 
wij aangegeven dat de commissarissen, door de gewijzigde regelgeving, al snel 
ondernemer voor de BTW zijn. Vanaf 1 januari 2013 is iedere 
commissaris/toezichthouder die tegen vergoeding een toezichthoudende functie 
vervult ondernemer voor de BTW, en is over de berekende vergoeding 21% BTW 
verschuldigd. Commissarissen en toezichthouders zullen dus al snel ondernemer zijn. 
 
 
Bestuurders 
Het optreden als bestuurder bij een bestuursorgaan (van een branche-, beroeps- of 
werkgeversorganisatie) buiten de heffing van BTW blijven. Een bestuurder kan zelf een 



 

 
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. 

onderneming uitoefenen of werkzaam zijn in de onderneming van zijn werkgever. Dit 
optreden als bestuurder vindt plaats buiten het kader van de onderneming van de 
bestuurder of onderneming van de werkgever van de bestuurder. Hierbij is van belang 
dat de organen waar de bestuurders zitting in nemen een aparte positie hebben en dat 
sprake is van belangenbehartiging (tegenover de branche-, beroepsgenoten of 
achterban) dat geen rechtstreeks verband houdt of in het verlengde ligt van de normale 
ondernemersactiviteiten van de bestuurder of zijn werkgever. De bestuurdersgelden 
zijn daardoor niet belast BTW. 
 
Let op! 
De heffing van BTW komt wel aan de orde als een bestuurder zitting neemt in een 
commissie of werkgroep en de bestuurder in deze commissie of werkgroep 
werkzaamheden verricht die hij normaal ook verricht in het kader van zijn 
onderneming of dat deze werkzaamheden ook door andere ondernemers verricht 
kunnen worden. 
 
Vacatiegelden 
Bij de ontvangst van vacatiegelden is meestal sprake van ondernemerschap voor de 
BTW. De vacatiegelden vormen een vergoeding voor de te verrichten werkzaamheden. 
Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het zitting nemen in een commissie of werkgroep en 
deze commissie of werkgroep verricht werkzaamheden die de ontvanger van de 
vacatiegelden normaal ook verricht in het kader van zijn onderneming of dat deze 
werkzaamheden ook door andere ondernemers verricht kunnen worden.  
Wilt u meer weten over dit onderwerp, bestel dan ons memo: BTW-instructie 
commissarissen, toezichthouders, bestuurders en vacatiegelden. 
Prijs: € 150,00 excl. BTW/ 10 pagina’s / pdf-bestand 
 
3. Maak tijdig bezwaar tegen privégebruik auto! 
Om bezwaar te maken kunt u gebruik maken van onze producten:  
- Brief bezwaarschrift correctie privégebruik auto (2012) 

Prijs: € 40,00 excl. BTW/ 3 pagina’s/ Word-bestand 
- Brief bezwaarschrift correctie privégebruik auto van de zaak/ bezwaarschrift gebroken 

boekjaar (jaren voor 2011) 

- Prijs: € 40,00 excl. BTW/ 1 pagina/ Word-bestand 

- Brief aanvulling op bezwaar tegen de BTW-aangifte privégebruik auto (jaren 2008, 2009, 

2010) 

Prijs: € 40,00 excl. BTW/ 2 pagina’s/ Word-bestand 

- Brief bezwaarschrift correctie privégebruik auto van de zaak/ nog in te dienen suppletie 

(jaren voor 2011) 

Prijs: € 40,00 excl. BTW/ 2 pagina’s/ Word-bestand 

- Brief en toelichting bezwaarschrift laatste aangifte 2011 privégebruik auto 

Prijs: € 40,00 excl. BTW/ 4 pagina’s/ bezwaarschrift in Word en toelichting in pdf. 
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Memo laatste aangifte 2012 en privégebruik auto 
In de laatste BTW-aangifte van het boekjaar moeten zoals ieder jaar een aantal BTW-correcties 

worden aangegeven. Het gaat dan om correcties van de afgetrokken BTW in verband met 

privégebruik. Ook moet in de laatste BTW-aangifte de BTW worden aangegeven die 

verschuldigd is in verband met het privégebruik van de auto van de zaak door zowel de 

ondernemers als door personeelsleden. De regeling voor het privégebruik auto is gewijzigd op 

1 juli 2011 en de nieuwe regeling levert nog steeds veel vragen op. In dit memo wordt 

uitgebreid ingegaan op de correcties die in de laatste BTW-aangifte moeten worden verwerkt en 

op de regeling voor het privégebruik van de auto. 

Prijs: € 150,00 excl. BTW/ 15 pagina’s / pdf-bestand 

 

Boekje met de auto fiscaal op weg 

Met ingang van 1 juli 2011 zijn de regels voor de BTW-correctie privégebruik aut van de zaak 

gewijzigd. Dit en alle overige fiscale aspecten van de auto worden behandeld in deze nieuwe 

uitgave. Deze worden belicht vanuit de ondernemer, de directeur-grootaandeelhouder en de 

werknemer. 

Prijs: € 19,95 excl. BTW en verzendkosten 

 

4. Maak bezwaar tegen BUA-correctie! 

Hoge Raad 

Volgens het Besluit Uitsluiting Aftrek omzetbelasting (BUA) is de BTW op onder 
andere loon in natura en overige personeelsverstrekkingen, zoals een kerspakket en de 
kosten van een personeelsfeest niet aftrekbaar indien de waarde daarvan per persoon 
op jaarbasis meer is dan € 227 (exclusief BTW). In de laatste BTW aangifte van het jaar 
moet dat gecorrigeerd worden. 
 
De Hoge Raad heeft onlangs een belangrijk uitspraak gedaan over de BTW-correctie op 
loon in natura en overige personeelsverstrekkingen.  
 
De correctie voor loon in natura en overige personeelsverstrekkingen hoeft pas vanaf 
2013 toegepast te worden. De reden hiervoor is dat aan eerdere rechtspraak het 
vertrouwen kan worden ontleend dat de correctie in strijd was met het Europese recht.  
 
Gevolgen voor de praktijk 
Voor de praktijk betekent dit: 
 

• Indien in de jaren 2012 of eerder geen correctie voor loon in natura en overige 
personeelsverstrekkingen is aangegeven kan de Belastingdienst geen 
naheffingsaanslag opleggen; 

• Indien in de slotaangifte van 2012 een correctie voor loon in natura en overige 
personeelsverstrekkingen is aangegeven kan daartegen alsnog binnen 6 weken 
na het indienen van de aangifte bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift 
kan bij ons besteld worden, dit bezwaarschrift kost €40,00 exclusief BTW. 
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• Indien in de jaren voor 2012 een correctie is aangegeven en daartegen bezwaar 
is gemaakt kunnen de bezwaarschriften worden afgehandeld. Onderneem nu 
actie en stuur ons kopieën van de ingediende bezwaarschriften. 

 
5. Verlaagd tarief bouw 

 
Per 1 maart 2013 is het verlaagd BTW-tarief van toepassing op renovatie en herstel 
van woningen. Door middel van een besluit op 28 februari 2013 heeft de 
staatssecretaris duidelijkheid geschapen over de invullen van de regeling, zo is het 
verlaagde tarief alleen van toepassing op woningen die langer dan twee jaar geleden 
voor het eerst in gebruik zijn genomen. 
Voor meer informatie over dit onderwerpen kunt u ons memo Verlaagd BTW-tarief 
verbouwingen bestellen. 

 
6. Producten 
Hier vindt u een geüpdatete lijst met producten op BTW- gebied die u via onze website 
of door een e-mail te sturen aan info@BTWadvies.com kunt bestellen: 
 

- Memo BTW en de margeregeling, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
- Memo Teruggaaf van buitenlandse BTW uit andere EU landen aan Nederlandse 

ondernemers, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
- Memo medische vrijstelling 2013, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
- Memo verlaagd BTW-tarief verbouwingen, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
- BTW Factureringsregels, dit memo kost € 150,- excl. BTW 
- Boekje ‘Met de auto fiscaal op weg’, dit boekje kost € 19,95 excl. BTW 
- Boekje ‘Lonend belonen’, dit boekje kost € 19,95 excl. BTW 
- Boekje ‘Deze Grote zaak vraag aandacht (DGA)’, dit boekje kost € 19,95 excl. 

BTW 
- Boekje ‘Lastige zaken’, dit boekje kost € 19,95 excl. BTW 

 
7. Workshops 

Ook dit jaar staan er weer van Vilsteren BTW advies workshops op de planning. Dit 

jaar zullen onderstaande workshops door ons verzorgt worden. 

- Workshop BTW en bouw (inclusief 
tariefswijziging) 26-03-2013 15:00- 18:00 

- Workshop BTW en factuurvereisten  9-04-2013 15:00- 18:00 
- Basis- en gevorderdencursus BTW  14-05-2013 9:00-16:30 
- Workshop BTW en paarden  28-05-2013 15:00-18:00 
- Workshop Internationaal zaken doen en BTW  11-06-2013 14:00-18:00 
- Workshop vastgoed en BTW  25-06-2013 15:00-18:00 
- Workshop BTW en horeca 10-09-2013 15:00- 18:00 
- Workshop BTW en non-profitorganisaties 24-09-2013 15:00-18:00 
- Workshop BTW in de praktijk 29-10-2013 15:00-18:00 

 
- Workshop BTW en stichtingen en 

verenigingen 
 

12-11-2013 
 

15:00-18:00 
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- Workshop BTW en de bijzondere regeling 
voor gebruikte goederen           26-11-2013 15:00-18:00 

- Workshop BTW en nieuwe reisbureauregeling           03-12-2013 15:00-18:00 
- Workshop eindejaarstips en actualiteiten 

(inclusief auto) 17-12-2013 15:00-18:00 
 
Voor meer informatie over onze workshops verwijzen wij u naar de bijlage van de mail. 
 
Meer informatie over onze producten en workshops kunt u vinden op onze website 
www.btwadvies.com 
 
Voor vragen kunt u contact opnemen met ons secretariaat via telefoonnummer 085-
0403220.  
 


