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Europees akkoord over flexibele regels voor BTW tarieven

De EU-ministers van Financiën zijn het eens geworden over uitbreiding van een richtlijn
die een verlaagd BTW tarief tussen 0% en 5% toestaat.

De huidige EU-regels voor BTW tarieven zijn bijna dertig jaar oud en moesten dringend
worden gemoderniseerd, gezien de ontwikkeling van de algemene BTW regels in de loop
der jaren. 

De nieuwe regels bieden overheden meer flexibiliteit met betrekking tot de BTW tarieven
die zij kunnen toepassen. BTW heffingen op bepaalde goederen en diensten, waaronder
zonnepanelen, water, personenvervoer en livestreaming van sportwedstrijden of shows,
kunnen daardoor omlaag tot een BTW tarief tussen 0% en 5%. De volgende maatregelen
zijn aangekondigd:

Bijwerking van de lijst van goederen en diensten waarop alle EU-lidstaten verlaagde
BTW tarieven mogen toepassen (bijlage III bij de BTW-richtlijn). Producten en
diensten die de volksgezondheid beschermen, goed zijn voor het milieu en de
digitale transitie ondersteunen, worden aan de lijst toegevoegd. Zodra de regels van
kracht worden, kunnen de EU-lidstaten voor het eerst ook vrijstelling van BTW



verlenen voor bepaalde goederen en diensten die worden geacht in basisbehoeften
te voorzien;

Afschaffing tegen 2030 van de mogelijkheid voor de EU lidstaten om verlaagde
BTW tarieven en vrijstellingen toe te passen op goederen en diensten die schadelijk
worden geacht voor het milieu en voor de doelstellingen van de EU op het gebied
van klimaatverandering;

Afwijkingen en vrijstellingen voor specifieke goederen en diensten, die momenteel
om historische redenen in bepaalde EU-lidstaten gelden, worden mogelijk in alle
EU-landen om gelijke behandeling te waarborgen en concurrentieverstoringen te
voorkomen. Bestaande afwijkingen die niet worden gerechtvaardigd door andere
doelstellingen van het overheidsbeleid dan die ter ondersteuning van de klimaatactie
van de EU, moeten uiterlijk in 2032 worden opgeheven.

De geactualiseerde regels worden uiterlijk in maart 2022 aan het Europees Parlement
toegezonden voor raadpleging over de definitieve tekst. Zodra de wetgeving formeel door
de EU-lidstaten is aangenomen, treedt zij 20 dagen na de bekendmaking ervan in het
Publicatieblad van de Europese Unie in werking, zodat de EU-lidstaten het nieuwe
systeem vanaf die datum kunnen toepassen. Het is aan de nieuwe Nederlandse regering
om te besluiten of er wel of niet van de mogelijkheid gebruik zal worden gemaakt.

0% BTW op zonnepanelen

Zoals hiervoor beschreven heeft de Europese Commissie besloten om een 0% BTW
mogelijk te maken op de levering en installatie van zonnepanelen. In Nederland is de
levering en installatie van zonnepanelen belast met 21% BTW. Omdat een particulier die
regelmatig energie tegen vergoeding terug levert aan de energieleverancier BTW
ondernemer is, kan hij de BTW die drukt op de installatie en levering van zonnepanelen
terugvragen via de BTW aangifte als de particulier zich bij de Belastingdienst heeft
aangemeld als BTW-ondernemer. Het jaar na de investering maken veel particulieren
gebruik van de OVOB/nieuwe kleine ondernemersregeling. Deze regeling moet wel tijdig
aangevraagd worden bij de Belastingdienst. Door gebruik te maken van de OVOB/kleine
ondernemersregeling krijgen particulieren ontheffing van administratieve verplichtingen en
hoeven zijn geen BTW af te dragen over de terug levering van energie aan de
energieleverancier. Met het voorstel van de Europese Commissie dat het mogelijk maakt
0% BTW te heffen over installatie en levering van zonnepanelen, zouden de huidige
administratieve lasten voor zonnepaneeleigenaren en Belastingdienst komen te vervallen. 

Het besluit van de Europese Commissie opent daarnaast wellicht ook de deur naar een
BTW verlaging van onder andere duurzame warmtebronnen die nu ook belast zijn met
21% BTW.

Lees het BTW-nieuwtje 'Update zonnepanelen'

https://www.btwadvies.com/in-de-media/btw-nieuwtjes/btw-nieuwtje-32-2021-update-zonnepanelen


Terugvragen BTW op zonnepanelen

De Staatssecretaris keurt goed dat voor particuliere zonnepaneelhouders de
OVOB/nieuwe kleineondernemersregeling toepassing vindt met ingang van 1 januari
volgend op het jaar van aanschaf, ook als de aanmelding plaatsvindt in de laatste vier
weken van het kalenderjaar van aanschaf.

Deze goedkeuring is opgenomen in een nieuwe versie van het besluit BTW heffing en
toepassing nieuwe kleineondernemersregeling bij zonnepanelen. Het formulier ‘Opgaaf
Zonnepaneelhouders’ moet uiterlijk op 31 december van het jaar van aanschaf ontvangen
zijn door de Belastingdienst.

De BTW op uitgaven voor andere goederen en diensten kan alleen worden teruggevraagd
als de uitgaven hun uitsluitende oorzaak vinden in de BTW belaste leveringen van de
stroom. Voor (privé) uitgaven die ook gedaan zouden zijn als geen stroom zou worden
geleverd aan het energieleverancier, zoals uitgaven in verband met de aanschaf of bouw
van de woning, bestaat geen recht op teruggave.

Geen 0% BTW voor mondkapjes

Er komt geen nieuwe verlaging van de BTW op mondkapjes en zelftests. Mondkapjes zijn
goedkoop aldus het ministerie. Bij de uitbraak van de pandemie in het voorjaar van 2020 is
de BTW op mondkapjes verlaagd van 21% naar 0%. Dat was een tijdelijke maatregel, die
op 30 september 2021 eindigde. Ondanks de snel oplopende besmettingen is er geen
reden om het BTW percentage terug te schroeven naar 0% BTW, vindt het kabinet. Toen
in mei 2020 het BTW tarief omlaag ging, waren er volgens het ministerie weinig
mondkapjes beschikbaar. Daardoor waren ze duur. Nu zijn ze goedkoop. Ook voor de
zelftests is een verlaging niet aan de orde.

9% BTW voor vervoer werknemers door werkgever

Het vervoer van werknemers in auto’s van de werkgever is belast met 9% BTW meldt de
Belastingdienst. Soms verzorgt een werkgever het vervoer van zijn personeel. Dat gebeurt

Lees het BTW-nieuwtje 'Update zonnepanelen'

https://www.btwadvies.com/in-de-media/btw-nieuwtjes/btw-nieuwtje-32-2021-update-zonnepanelen


door werknemers wisselend als (betaald) chauffeur in te zetten in auto’s van de werkgever
om andere werknemers te vervoeren van huis naar wisselende werkplekken. De
werkgever houdt bij deze werknemers (niet bij de chauffeur) een vergoeding op het loon in
voor dat vervoer. Taxivervoer wordt in artikel 1 van de Wet personenvervoer 2000 (WPV
2000) omschreven als ‘personenvervoer per auto tegen betaling, niet zijnde openbaar
vervoer’. Taxivervoer is belast met 9% BTW. Voor de toepassing van het lage BTW-tarief
zijn alle andere bepalingen van de WPV 2000 niet van belang. Het hiervoor beschreven
vervoer door de werkgever van zijn personeel voldoet aan de omschrijving van artikel 1
WPV 2000. Het vervoer is daarom belast tegen 9% BTW.

9% BTW op paarden?

MEP Horse Group en het European Horse Network willen zich in 2022 sterk maken voor
het verlagen en uniformiseren van het BTW tarief op paarden én paarden onder vee laten
vallen wat betreft het BTW tarief.

Geen 9% BTW voor vierdaags fotofestival

De Rechtbank heeft geoordeeld dat het 9% BTW tarief voor musea en verzamelingen niet
geldt voor een vierdaagse expositie van fotokunst. De werken die tentoongesteld worden,
worden gewoonlijk na afloop vernietigd. Een BTW ondernemer organiseert jaarlijks een
fotofestival. Dit bestaat uit een vierdaagse expositie op een afgehuurde locatie
en exposities in verschillende musea. Daarbij worden lezingen en andere activiteiten
georganiseerd over fotokunst. Na afloop worden de meeste objecten vernietigd. De
Rechtbank beslist dat het 9% BTW tarief voor toegangverlening tot openbare musea en
verzamelingen niet van toepassing is. Er is namelijk geen sprake van een duurzaam
samenhangende collectie. Ook kan de expositie niet als attractiepark of permanent voor
vermaak en dagrecreatie ingerichte voorziening worden aangemerkt. Eenmalige of jaarlijks
terugkerende evenementen kunnen niet als zodanig worden aangemerkt.

Wat is er veranderd voor afstandsverkopen per 1 juli 2021?

Tot 1 juli 2021 werden afstandsverkopen belast in het land waar het vervoer aanvangt,
tenzij de afstandsverkopen het drempelbedrag van het betreffende EU-land overtreft. In
dat geval geldt dat de afstandsverkopen worden belast in het land van bestemming. 



Vanaf 1 juli 2021 vindt de BTW-heffing plaats in het bestemmingsland van de consument
(of andere niet-ondernemer). Alle bestaande drempelbedragen vervallen en worden
vervangen door één drempelbedrag van € 10.000 voor de gehele EU. BTW ondernemers
die alleen in Nederland gevestigd zijn en van wie de totale grensoverschrijdende jaaromzet
minder dan € 10.000 bedragen in het lopende of voorafgaande boekjaar, blijven BTW-
plichtig in Nederland. De € 10.000-drempel geldt op jaarbasis. Voor de periode van 1 juli
2021 t/m 31 december 2021 geldt ook een drempel van € 10.000; in 2021 is de drempel
dus niet de helft (€ 5.000).

Voor welke leveringen geen OSS

De volgende leveringen zijn geen afstandsverkopen en kunnen niet aangegeven worden
via het OSS systeem.

De leveringen van ondernemers aan ondernemers in een ander EU-
lidstaat (intracommunautaire leveringen)
Goederen die worden af/opgehaald (afhaaltransacties)
Beurs- en marktverkopen in een ander EU-lidstaat
Margeverkopen
Installatie- en montageleveringen
Verkoop van nieuwe vervoersmiddelen

Eénloketsysteem: OSS

Als BTW ondernemers leveren aan particulieren (en niet-ondernemers) in veel
verschillende EU-lidstaten, kan dit veel administratieve lasten met zich meebrengen. Als zij
in die EU-lidstaten met hun omzet boven het drempelbedrag uitkomen, moeten zij zich
daar registreren en BTW-aangiften doen. Om de administratieve lasten te beperken,
kunnen zij zich aanmelden voor de One Stop Shop-regeling. Hiervoor gebruikt de
ondernemer eHerkenning of DigiD (zzp'ers en eenmanszaken). De ondernemer die zich
heeft aangemeld voor de OSS voldoet de buitenlandse BTW over de afstandsverkopen en
de kwalificerende diensten (plaats van dienst ligt in het andere EU-lidstaat) in het eigen
EU-lidstaat via de Nederlandse Belastingdienst. Hierbij is het BTW-tarief van de EU-
lidstaat van de afnemer van toepassing. De BTW ondernemer doet per kwartaal BTW-
aangifte voor alle afstandsverkopen binnen de EU én alle kwalificerende diensten aan



consumenten (niet-ondernemers). Het gebruik van de OSS maakt registratie en het doen
van BTW-aangifte in andere EU-lidstaten voor afstandsverkopen en kwalificerende
diensten niet meer nodig. Dat geldt dus niet voor andere leveringen, waarvoor op 1 juli
2021 niets gewijzigd is. 

Let op: 
Bij gebruik van de OSS gelden de factuurvereisten van het land van registratie
(Nederland). Bij rechtstreekse BTW-registratie in een ander EU-land gelden de

factuurvereisten van dat EU-land.

De beperkingen van de OSS

De OSS lijkt op het eerste oog een mooie oplossing om veel administratieve rompslomp te
voorkomen. Maar toch kent de regeling enkele nadelen:

BTW teruggaven kunnen niet via de OSS worden gevraagd.
Als voor de OSS wordt gekozen, geldt dit voor alle afstandsverkopen en
kwalificerende diensten in de EU;
De OSS kan feitelijk alleen worden toegepast als de goederen (en diensten)
rechtstreeks van de ondernemer aan de afnemer in het andere EU-land worden
geleverd. Wordt er geleverd vanuit een magazijn in het buitenland, of via een
platofrm of dropshipping, dan kan de OSS niet worden toegepast;
Nederland heeft voor de OSSeen tijdelijk 'noodspoor', waarbij de verwerking vooral
handmatig moet gebeuren. Dit zal waarschijnlijk tot uitvoeringsproblemen leiden en
dus tot fouten en vertraging in de doorlooptijden.

Kortom, of de OSS feitelijk ook een oplossing is, hangt sterk af van de feitelijke
omstandigheden.

BTW-melding 3de kwartaal 2021 OSS niet geaccepteerd door
Belastingdienst

Wie zich in 2021 heeft geregistreerd voor een regeling buitenlandse BTW te betalen via de
OSS aangifte en hier ook een bevestigingsbrief van ontving en over het 3de kwartaal van
2021 een BTW melding gedaan in OSS heeft wellicht een brief van de Belastingdienst
ontvangen met het bericht dat de Belastingdienst de melding niet kan accepteren. De
Belastingdienst werkt aan een oplossing om de melding toch te kunnen verwerken. In
december 2021 worden ondernemers telefonisch of per brief geïnformeerd. Zelf actie

Lees het BTW-nieuwtje 'BTW en e-commerce per 1 juli 2021'

Kijk het webinar 'BTW en de nieuwe e-commerceregelgeving per 1
juli 2021' terug

https://www.btwadvies.com/in-de-media/btw-nieuwtjes/btw-nieuwtje-26-2021-update-btw-en-e-commerce-per-1-juli-2021
https://btwwebinar.com/btw-en-de-nieuwe-e-commerceregelgeving-per-1-juli-2021/


ondernemen is niet nodig. Wie wel een BTW melding in het OSS heeft gedaan, maar nog
geen bevestigingsbrief van de registratie heeft ontvangen, krijgt in december nadere
informatie over de gevolgen en de eventuele acties.

Verwarring over indienen Nederlandse BTW aangifte bij
afstandsverkopen

Conform de informatie van de Belastingdienst wordt onderscheid gemaakt tussen
gebruikmaken van de OSS (niet aangeven bij rubriek 3c van de BTW aangifte) en
afstandsverkopen (lokaal aangeven in land verkoop en aangeven bij rubriek 3c van de
BTW aangifte). Zie folder Belastingdienst:

Tijdens de Intermediairdagen van de Belastingdienst werd de BTW e-commerce
behandeld en werd gezegd dat de omzet in verband met afstandsverkopen altijd in rubriek
3c van de BTW aangifte vermeld dient te worden. Er kwamen veel vragen van kantoren
die nu juist beweerde dat conform de regels van de Belastingdienst dit niet moest. Aan het
einde van de live-sessie kwam de spreker van de Belastingdienst daar nog op terug en zei
dat dit niet correct in de folder staat en de omzet in rubriek 3c van de BTW aangifte kan
worden vermeld. De Belastingdienst zal dit aanpassen op de website.

Commentaar: 
Wij hebben het altijd vreemd gevonden dat rubriek 3c van de BTW aangifte niet

ingevuld moet worden bij toepassing van OSS bij afstandsverkopen. Wij volgen in
die zin het standpunt van de Belastingdienst dat rubriek 3c voor toekomstige BTW

aangiften ingevuld moet worden bij toepassing van OSS bij afstandsverkopen en dat
correctie van voorgaande BTW aangiften niet nodig is. Het is wel vreemd dat de

website van de Belastingdienst nog niet is aangepast op dit punt want het is nu wel
heel verwarrende berichtgeving vanuit de Belastingdienst.

Belastingdienst verstuurt ten onrechte naheffingsaanslagen BTW



De Belastingdienst heeft ten onrechte naheffingsaanslagen BTW verstuurd vanwege
vermeend aangifteverzuim. Het gaat om aangiftes van het 3de kwartaal of september
2021. Dat meldt de Belastingdienst op zijn website. Het gaat om naheffingsaanslagen
BTW vanwege aangifteverzuim over het 3de kwartaal 2021 of over september 2021
(dagtekening 25 november 2021). De Belastingdienst laat weten dat door een technisch
probleem nog niet alle BTW aangiftes zijn verwerk en dat er hierdoor naheffingsaanslagen
onterecht zijn verstuurd. Ondernemers die op tijd BTW aangifte hebben gedaan en hiervan
een ontvangstbevestiging hebben gekregen, kunnen de naheffingsaanslag als niet
verzonden beschouwen. Zij hoeven de boete op de aanslag niet te betalen. De getroffen
ondernemers krijgen binnen nu en enkele weken een nieuwe, juiste naheffingsaanslag.

BTW aangifte per 1 januari 2022

De Belastingdienst neemt afscheid van het ‘oude portaal’ waarbij ondernemers hun BTW
zaken konden regelen. Voor de BTW aangiften over 2022 en later kan de BTW
ondernemer kiezen hoe hij aangifte doet:

Via een fiscaal dienstverlener, zoals een boekhouder of belastingadviseur

Via administratiesoftware

Via Mijn Belastingdienst Zakelijk

Rechtspersonen, zoals BV’s, die zelf BTW aangifte doen, moeten de digitale sleutel
eHerkenning gebruiken. Eenmanszaken kunnen nog steeds inloggen met DigiD. Het oude
portaal blijft voorlopig beschikbaar voor BTW ondernemers die bijvoorbeeld geen
eHerkenning kunnen aanvragen. Het aanvragen van eHerkenning is niet gratis. Maar BTW
ondernemers die alleen eHerkenning nodig hebben voor hun belastingaangifte krijgen de
kosten terug. De compensatie krijgen ondernemers alleen als zij het speciale
Belastingdienst EH3-inlogmiddel aanschaffen. Ze kunnen hiervoor een compensatie
aanvragen via de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (rvo.nl).

BTW verschuldigd over abonnementen met afzonderlijke bundels
voor telefonie, sms en mobiel internet (databundel)

Een aanbieder van mobiele telefonie biedt abonnementen aan met afzonderlijke bundels
voor telefonie, sms en mobiel internet (databundel). De aanbieder stelt zich op het
standpunt dat hij geen BTW over de abonnementsgelden is verschuldigd, voor zover deze
zijn toe te rekenen aan de databundels, omdat sprake zou zijn van onbelaste
vooruitbetalingen. De aanbieder voert hiervoor aan dat de klanten met de databundel via
een app ook MB’s kunnen doneren aan een goed doel, dat daarom sprake is van
meervoudig gebruik en dat de prestatie daarom onvoldoende bepaald is. De BTW is
volgens de aanbieder pas verschuldigd bij daadwerkelijk gebruik van de databundel en hij
verzoekt om teruggaaf van de op aangifte voldane BTW voor zover deze betrekking heeft
op de ongebruikte data. De Rechtbank oordeelt dat de aanbieder met de klant een
rechtsbetrekking aangaat op grond waarvan de aanbieder aan de klant het recht verleent
om gebruik te maken van het mobiele netwerk voor telefonie, sms en dataverkeer. Het is



hierbij niet van belang of daadwerkelijk gebruik wordt gemaakt van diensten van de
aanbieder. Het doneren via de app wijzigt deze rechtsbetrekking niet. De aanbieder is de
BTW verschuldigd.

BTW verschuldigd over resultaatafhankelijke vergoeding
juridisch advies gedupeerden aandelenlease

Een BTW ondernemer verstrekt juridisch advies met name voor gedupeerden van
aandelenlease-transacties. Voor de betaling spreekt de BTW ondernemer met de cliënten
af dat zij vooraf aan hem een vast bedrag betalen voor een gesprek, de vaste kosten en
kosten van de procedure (de vaste vergoeding) en dat zij achteraf aanvullend een bepaald
percentage van het behaalde resultaat (de opbrengst) betalen, dus als sprake is van een
positieve schikking of uitspraak (het bedrag bij winst). Volgens het Hof is de
resultaatafhankelijke vergoeding onderdeel van vergoeding die de BTW ondernemer
ontvangt als tegenprestatie voor juridische werkzaamheden. BTW is verschuldigd over de
gehele vergoeding.

Afnemer moet BTW-plicht van leverancier bewijzen voor aftrek
BTW

Als de BTW plicht van een leverancier ter discussie staat, moet zijn afnemer die BTW
plicht aannemelijk maken als hij de BTW wil aftrekken. Het Europese Hof van Justitie
kreeg prejudiciële vragen voorgelegd in verband met de volgende zaak. Een Tsjechische
handelsvennootschap wilde de BTW op afgenomen reclamediensten aftrekken. Maar de
Tsjechische Belastingdienst kwam erachter dat de directeur van de vennootschap die deze
diensten zou hebben geleverd, daarvan niet op de hoogte was. Ook kon de Tsjechische
handelsvennootschap niet aantonen dat de andere vennootschap wel degelijk de
leverancier van de diensten was. Daarom weigerde de Tsjechische Belastingdienst terecht
de aftrek van BTW. Het Europese Hof van Justitie vindt het van belang gegevens
ontbreken die nodig zijn om na te gaan of de werkelijke leverancier BTW ondernemer is.
Als niet vaststaat wie de werkelijke leverancier van de prestaties is, moet de afnemer
bewijzen dat de leverancier BTW ondernemer is. Lukt hem dat niet, dan kan de
Belastingdienst de afnemer de BTW aftrek weigeren. De Belastingdienst hoeft daarbij niet
te bewijzen dat de afnemer BTW fraude heeft gepleegd. Hetzelfde geldt als de afnemer



niet wist en evenmin kon weten dat de afgenomen handelingen onderdeel uitmaakten van
fraude.

BTW en fiscale eenheid

Twee bv’s vormen een fiscale eenheid BTW. De Belastingdienst heeft hiervoor een
beschikking afgegeven. Een van de BV’s exploiteert een apotheek/drogisterij. Die BV gaat
een vof aan, waarbij de apotheek wordt ingebracht. De BV heeft een 51% belang in de vof.
De fiscale eenheid BTW verzoekt de fiscale eenheid BTW uit te breiden vanaf de
oprichting van de vof. De inspecteur geeft de beschikking af met ingangsdatum de datum
van aanvraag uitbreiding fiscale eenheid BTW. Het Hof oordeelt dat een fiscale eenheid
BTW ontstaat vanaf het tijdstip waarop aan de verwevenheidseisen is voldaan. Daarbij is
het niet relevant dat de onderdelen van de fiscale eenheid BTW al hebben gehandeld alsof
sprake is van een fiscale eenheid BTW. Voor het bestaan van een fiscale eenheid BTW is
geen beschikking nodig van de Belastingdienst. Bij het voldoen aan de voorwaarden voor
een fiscale eenheid BTW kunnen de afzonderlijke leden handelen alsof de fiscale eenheid
BTW al bestaat. Uit de uitspraak van het Hof volgt dat zelfs al zouden de afzonderlijke
onderdelen van de fiscale eenheid BTW nog niet als zodanig hebben gehandeld, er ook
dan al een fiscale eenheid BTW kan zijn. Het handelen alsof er een fiscale eenheid BTW is
in de situatie waarin geen beschikking is afgegeven, is geen vereiste. Voor een fiscale
eenheid BTW hoeven de verschillende ondernemers slechts aan de
verbondenheidsvereisten (organisatorische, economische en financiele verwevenheid) te
voldoen. 

Wenst de Belastingdienst een aantal afzonderlijke ondernemers als fiscale eenheid BTW
aan te merken, dan moet zij daarvoor wel een beschikking hebben afgegeven. De
beschikking is bedoeld als rechtsbescherming van de ondernemer. Zonder beschikking
zou de Belastingdienst de afzonderlijke ondernemers tegen hun wil in als fiscale eenheid
BTW kunnen beschouwen. De Belastingdienst zou daarbij dan in een geschil een nadelig
standpunt kunnen innemen met terugwerkende kracht tot het moment waarop de
ondernemers aan de verbondenheidsvereisten voldoen. Dat is in strijd met de
rechtszekerheid. Als de inspecteur een beschikking afgeeft, dan gaat de fiscale eenheid
BTW in op de eerste dag volgend op de maand van het afgeven van de beschikking.

Een gevolg van de fiscale eenheid BTW is dat de afzonderlijke onderdelen hoofdelijk
aansprakelijk zijn voor elkaars BTW schuld. Die aansprakelijkheid gaat echter niet eerder
in dan op de eerste dag volgend op de maand waarin de beschikking fiscale eenheid is
afgegeven.

De fiscale eenheid BTW eindigt van rechtswege als niet meer aan de voorwaarden wordt
voldaan. 

Let op: 
De hoofdelijke aansprakelijkheid van de onderdelen eindigt pas, nadat het einde van

de fiscale eenheid BTW aan de Belastingdienst is gemeld.



Tip: 
Analyseer bij een groep vennootschappen/bedrijven of deze zodanig verweven zijn

dat zij een fiscale eenheid BTW vormen. In dat geval hoef er geen BTW over en
weer gefactureerd te worden op prestaties binnen de groep. Voor een fiscale

eenheid BTW kan na verzoek aan de Belastingdienst één BTW aangifte ingediend
worden  waarin je de te betalen en terug te ontvangen BTW van de verschillende

vennootschappen/bedrijven kunt verrekenen. 

Wijzigingen in verband met Brexit

De Brexit is alweer bijna een jaar geleden. Maar voor ondernemers veranderen ook per 1
januari 2022 nog veel regels en controles in verband met het vertrek van het Verenigd
Koninkrijk uit de EU. Zo komt er op 1 januari een einde aan de uitgestelde douaneaangifte
voor importstromen naar het Verenigd Koninkrijk. Op die datum worden er volledige
douaneaangiften en controles ingevoerd. Importregels en grenscontroles worden
gefaseerd ingevoerd via het Border Operating Model (BOM). De eerste fase loopt al sinds
begin 2020 met regels en controles op een beperkte groep producten. Per 2022 gaat de
tweede fase van het BOM in en geldt de verplichting voor een volledig ingevulde Britse
invoeraangifte. Verder zijn zogenaamde prenotificaties voor dierlijke en
landbouwproducten vanaf komend jaar vereist en moeten exporteurs gebruik gaan maken
van ‘pre-lodgement of temporary storage’ (vooraf aangifte of tijdelijke opslag) om goederen
te importeren vanuit de EU. De derde en tevens laatste fase van de BOM gaat vanaf juli
2022 in, met hoofdzakelijk nieuwe regels voor dieren en dierlijke of plantaardige producten.
Er is een fonds beschikbaar (de BAR) waaruit geld kan worden ingezet voor het creëren
van banen, het nemen van grensmaatregelen en een financiële tegemoetkoming voor
ondernemers die extra kosten hebben moeten maken bij hun voorbereiding op de Brexit.
Nederland kan aanspraak maken op € 810 miljoen.

Kijk het webinar 'BTW en concern' terug

Lees het BTW-nieuwtje 'BTW en Brexit'

Kijk het webinar 'BTW en goederenlevering naar het buitenland'
terug

Kijk het webinar 'BTW en verkoop diensten naar het buitenland' terug

Bekijk de Brexit route kaart

https://btwwebinar.com/btw-en-concern/
https://www.btwadvies.com/in-de-media/btw-nieuwtjes/btw-nieuwtje-08-2021-btw-en-brexit-update
https://btwwebinar.com/btw-en-goederenlevering-naar-het-buitenland/
https://btwwebinar.com/btw-en-verkoop-diensten-naar-het-buitenland/
https://www.btwadvies.com/in-de-media/wolters-kluwer/routekaart-brexit


Internetconsultatie Wet implementatie richtlijn nieuwe kleine
ondernemers regeling/OVOB

Het ministerie van Financiën heeft een internetconsultatie geopend over de Wet
implementatie richtlijn kleine ondernemersregeling. De consultatie betreft het voorstel om
de Richtlijn kleine ondernemersregeling te implementeren. Kleine ondernemers kunnen de
maatregelen als een vereenvoudiging ervaren wanneer zij in andere EU-lidstaten
handelen. Voor de aanmelding voor de kleineo ndernemersregeling hoeven zij zich niet
aan te melden in elke EU-lidstaat afzonderlijk, maar slechts in de EU-lidstaat van vestiging.
Daarnaast worden de termijnen voor de verplichte toepassing en uitsluiting van de kleine
ondernemersregeling afgeschaft, respectievelijk verkort. Ondernemers krijgen op die wijze
meer flexibiliteit om zich voor de kleine ondernemersregeling aan of af te melden bij
wijziging van omstandigheden. De internetconsultatie staat open tot 20 januari 2022.

BTW kloof wordt kleiner

De EU-lidstaten zijn in 2019 een bedrag van naar schatting 134 miljard euro aan BTW
inkomsten misgelopen, zo blijkt uit een nieuw verslag dat de Europese Commissie. Het
gaat hier om inkomsten die verloren zijn gegaan door BTW fraude en -ontduiking,
praktijken van BTW ontwijking en -optimalisering, faillissementen en financiële insolventie,
en verkeerde berekeningen en administratieve fouten. Hoewel sommige verliezen moeilijk
te vermijden zijn, kunnen doortastend optreden en gerichte beleidsmaatregelen een echt
verschil maken, met name in gevallen van niet-naleving. Dankzij de voortgezette
inspanningen om de situatie te verbeteren, zowel op EU- als op nationaal niveau, zette de
relatief positieve trend ook door in 2019, waarbij de totale BTW kloof in de EU-lidstaten
met ongeveer 7 miljard EUR daalde ten opzichte van het jaar voordien. De EU heeft al
aanzienlijke inspanningen geleverd om de inning van de BTW te verbeteren. Daarnaast
heeft de Europese Commissie geijverd voor een betere samenwerking tussen de EU
lidstaten in het Eurofisc-netwerk, bestaande uit nationale ambtenaren uit de 27 lidstaten en
Noorwegen. Sinds 2019 maken de leden van het netwerk actief gebruik van het door de
EU gefinancierde instrument voor transactienetwerkanalyse (TNA) om BTW gegevens snel
uit te wisselen en gezamenlijk te verwerken, waardoor zij in een veel vroeger stadium
automatisch grensoverschrijdende BTW fraude kunnen opsporen. De Commissie zal in

Lees het BTW-nieuwtje 'Nieuwe kleine ondernemingsregeling'

https://www.btwadvies.com/in-de-media/btw-nieuwtjes/btw-nieuwtje-34-2021-nieuwe-kleine-ondernemingsregeling


2022 ook wetgevingsvoorstellen indienen om het BTW stelsel verder te moderniseren, met
onder andere een versterking van Eurofisc.

Voor aftrek BTW bedoeling partijen belangrijker dan tekst in
overeenkomst

Een vastgoedondernemer liet in 2012 en 2013 een pand verbouwen tot acht
appartementen. De verhuur werd door de vastgoedondernemer uitbesteedt aan een bedrijf
dat gespecialiseerd is in short stay-verhuur. Beide partijen sloten daarover een
huurovereenkomst voor de duur van vijf jaar. Na een boekenonderzoek bij de
vastgoedondernemer stelt de Belastingdienst zich op het standpunt dat de verhuur is
vrijgesteld van BTW omdat er niet geopteerd is voor belaste langdurige verhuur en de
vastgoedondernemer daarom ten onrechte alle BTW met betrekking tot de
verbouwingskosten van het pand in aftrek had gebracht. Omdat de vastgoedondernemer
de appartementen voor een periode van vijf jaar heeft verhuurd, dient volgens de
Belastingdienst bij aanvang van deze verhuur uitdrukkelijk te zijn overeengekomen dat de
uiteindelijke verhuur uitsluitend ziet op short-stay. Aangezien dat niet is overeengekomen,
zou er sprake zijn van vrijgestelde verhuur. 

De vastgoedondernemer stelde zich op het standpunt dat hij de BTW in aftrek mocht
brengen, omdat hij steeds van plan was om de appartementen belast met 9% te gaan
verhuren in het kader van short-stay. 

De Belastingdienst meende van niet omdat de vastgoedeigenaar de appartementen
verhuurde voor een periode van vijf jaar. 

De Rechtbank legt de huurovereenkomst tussen de vastgoedondernemer en een bedrijf
waaraan de verhuur werd uitbesteed zo uit dat het de bedoeling van partijen was dat de
appartementen zouden worden verhuurd in het kader van short stay. Daarbij gaat de
bedoeling van partijen boven de letterlijke tekst van de overeenkomst. De rechtbank
overweegt dat de partijen het erover eens waren dat ook de verhuur aan een
tussenpersoon die de appartementen voor eigen rekening doorverhuurt aan
eindgebruikers BTW-belast kan zijn. Dan moet sprake zijn van kortdurende verhuur. Op
grond van de tekst van de huurovereenkomst is langere verhuur ook mogelijk. Maar de
vastgoedeigenaar stelt dat het desbetreffende tekstfragment berust op een misslag. De
Rechtbank is het met de vastgoedeigenaar eens dat de bedoeling tussen hem en het
bedrijf duidelijk was. Zij streefden naar kortdurende verhuur. Dat blijkt uit hun gesprekken
over de vergunning. Na het ondertekenen heeft de vastgoedeigenaar bovendien het bedrijf
nadrukkelijk erop gewezen de appartementen conform de vergunningsvoorwaarden te
verhuren. Dit is ook daadwerkelijk gebeurd. Bovendien blijkt uit brieven van de
vastgoedeigenaar naar de gemeente dat hij al voor de verbouwing het voornemen had om
kortdurend te verhuren.

Het blijft in de praktijk belangrijk te zorgen dat de juiste overeenkomsten
opgesteld worden.



Vergrijpboete vanwege suppletie vernietigd

Een BTW suppletie mag de Belastingdienst niet gebruiken voor het bewijs dat de
ondernemer een beboetbaar of strafbaar feit heeft begaan. Een fiscale eenheid BTW hield
zich bezig met de handel in eieren en eierproducten. Bij een boekencontrole verzocht de
Belastingdienst om een toelichting op de samenstelling van de balansposten BTW. De
fiscale eenheid BTW verstrekte de gevraagde informatie en voegde daaraan toe dat de zij
BTW suppleties zal indienen. De Belastingdienst legde vervolgens een naheffingsaanslag
op met een vergrijpboete. De Belastingdienst kondigde tegelijkertijd ook aan een
suppletieboete op te leggen. Het hof overweegt dat het aanslagbiljet slechts één boete
vermeldt en een overtreden voorschrift, namelijk een vergrijpboete. De Belastingdienst
heeft geen boetebeschikking gegeven voor een suppletieboete. Hieruit volgt dat het op het
aanslagbiljet vermelde boetebedrag een vergrijpboete is. De BTW suppletie is volgens het
Hof naar haar aard materiaal waarvan het bestaan afhankelijk is van de wil van de BTW
ondernemer. De BTW suppletie mag de Belastingdienst niet gebruiken voor het bewijs dat
de fiscale eenheid BTW een beboetbaar en strafbaar feit heeft begaan. Omdat de
naheffingsaanslag is opgelegd naar aanleiding van de BTW suppletie, is de
boetebeschikking gebaseerd op wilsafhankelijk materiaal. Dit is in strijd met het nemo
teneturbeginsel. Het Hof vernietigt daarom de boetebeschikking.

Hof zet streep door BTW-vrijstelling alternatief therapeut

Een zelfstandig homeopaat, frequentietherapeut, paranormaal therapeut en magnetiseur,
geregistreerd bij de Nederlandse Orde van Alternatieve Genezers (NOAG), rekent over
haar diensten geen BTW omdat de medische vrijstelling van toepassing zou zijn. Ten
onrechte, oordeelt het Hof. De BTW vrijstelling geldt alleen voor BIG-geregistreerde
zorgverleners en de betreffende registratie is in dit geval niet gelijkwaardig. De vrouw heeft
geen opleiding voltooid waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet op de
beroepen in de individuele gezondheidszorg (BIG). Wel heeft zij een opleiding tot docent
maatschappijleer gevolgd en onder meer cursussen Doktersassistente, Wandelcoaching,
Aura en Chakra Practitioner en Medische Basiskennis. Er is ook sprake van registraties bij
Stichting NIBIG (belangenbehartiging voor integrale gezondheidszorg) en Stichting Cat
(complementair alternatieve therapeuten). De therapeut behandelt mensen met

Lees de memo 'BTW en laatste aangifte, suppletie en boete'
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uiteenlopende klachten. Vrijstelling van BTW geldt in de basis voor medische
beroepsbeoefenaren die onder het bereik van de Wet BIG vallen. Uitzonderingen zijn er
voor medische beroepsbeoefenaren die zich bezighouden met gezondheidskundige
verzorging van de mens en aantonen dat ze daarvoor over beroepskwalificaties
beschikken die waarborgen dat die diensten een kwaliteitsniveau hebben dat gelijkwaardig
is aan het kwaliteitsniveau van een Wet BIG-beroepsbeoefenaar. Dat kan zijn via een
afgeronde op de beroepsuitoefening gerichte gezondheidskundige hbo-bacheloropleiding,
een afgeronde gezondheidskundige beroepsopleiding gecombineerd met een andere op
de beroepsuitoefening gerichte aanvullende gezondheidskundige opleiding of een
afgeronde gezondheidskundige beroepsopleiding gecombineerd met relevante kennis en
ervaring op het gebied van de beroepsuitoefening. De therapeut vindt dat zij onder die
uitzonderingsregel valt en rekent daarom geen BTW over haar diensten. Het Hof vindt  dat
ze BTW belaste prestaties verricht. Het hof stelt vast dat het draait om de vraag of de
vrouw beroepskwalificaties heeft die het kwaliteitsniveau van haar diensten op hetzelfde
niveau brengt als dat van BIG-geregistreerde zorgverleners. En dat is niet het geval, is het
oordeel: ‘De genoemde beroepen waarmee belanghebbende wordt vergeleken vereisen
immers tenminste een op het desbetreffende beroep gerichte afgeronde opleiding op hbo-
of wo-niveau. Belanghebbende beschikt weliswaar over een afgeronde hbo-opleiding
(maatschappijleer), maar die opleiding is niet specifiek gericht op haar diensten van
gezondheidskundige aard. De vrouw heeft, in het licht van de betwisting door de
Belastingdienst, ook anderszins niet aannemelijk gemaakt dat de door haar gevolgde
combinatie van opleiding, kennis en ervaring eenzelfde kwaliteitsniveau heeft als een
afgeronde op de beroepsuitoefening gerichte gezondheidskundige hbo-bachelor of wo-
opleiding, als hiervoor genoemd.’De vrouw kan ook geen beroep doen op haar aansluiting
bij CAT en NIBIG, want die gaven in 2019 niet weer of ze beschikte over specifieke
beroepsgerichte kennis overeenkomend met (minimaal) een hbo-bacheloropleiding.
Anders dan de rechtbank vindt het hof de NOAG-registratie ook geen garantie: ‘De NOAG
is weliswaar een door een zorgverzekeraar erkende beroepsvereniging, aldus het hof. ‘Het
toelatingscriterium ‘volledig geschoold’ van NOAG sluit echter niet uit dat, bij de registratie
en verkrijging van de Aa-licentie mede rekening wordt gehouden met opleidingen op hbo-
bachelor-niveau, die niet specifiek beroepsgericht zijn. Daarmee wordt niet voldaan aan de
voorwaarde dat moet blijken dat wordt beschikt over ‘specifieke beroepsgerichte kennis
overeenkomend met (minimaal) een hbo-bacheloropleiding’.’ Ook deze registratie biedt
dus geen soelaas.

Lees de memo 'medische BTW-vrijstelling; nog steeds niet
genezen?!'

Kijk het webinar 'BTW in de zorg' terug

https://www.btwadvies.com/memos/medische-btw-vrijstelling-nog-steeds-niet-genezen
https://btwwebinar.com/webinar-btw-in-de-zorg/


Tips

1. Verstuur je facturen op tijd

Herken je als ondernemer de neiging om aan het eind van een periode - soms pas op de
laatste dag - nog verkoopfacturen te versturen? Soms vlamt de ondernemer er zelfs
misschien wel ineens alle facturen op de laatste dag van een maand of kwartaal uit
(bijvoorbeeld om targets te halen). Dit is meestal erg ongunstig voor de cashmanagement,
vooral als het over BTW-belaste transacties gaat. Want deze BTW moet binnen dertig
dagen in de aangifte worden opnemen en ook aan de belastingdienst af worden gedragen.
En het is maar de vraag of de klant de factuur binnen die dertig dagen al heeft betaald… 

Stuur de facturen daarom uiterlijk op de 15e dag na de maand waarin de
ondernemer de prestatie heeft afgerond, uit. Plan het uitreiken van de verkoopfacturen en
factureer bij voorkeur niet in de laatste week of op de laatste dag van een BTW-aangifte
periode, maar boek deze facturen - als dat binnen de wettelijke voorschriften mogelijk is -
over naar de eerste dag van een nieuw aangifte tijdvak. In geval van een kwartaalaangifte
hoeft de BTW dan pas negentig dagen later aan de belastingdienst af te worden gedragen.
Tegen die tijd heeft de klant de factuur meestal wel betaald en is de BTW al lang
ontvangen.

2. Claim direct alle BTW op inkopen en investeringen

Eis van de toeleveranciers correcte inkoopfacturen en verzamel en administreer deze
direct zorgvuldig na ontvangst. Claim direct alle BTW op de inkopen en investeringen op
de aangifte terug in de maand of het kwartaal waarin de facturen zijn gedateerd.

3. Koop producten of goederen over de grens

Overweeg bij gelijkwaardige producten en leveringsvoorwaarden goederen en diensten bij
een (EU-) ondernemer in het buitenland (zonder filiaal in Nederland) aan te kopen. Deze
buitenlandse ondernemers brengen in principe geen BTW in rekening, zodat deze niet
gefactureerd hoeft te worden. De Nederlandse BTW die betaald moeten worden voor deze
diensten, wordt in veel gevallen verlegd. Voor een aankoop van goederen uit een andere
EU lidstaat betaald de ondernemer geen BTW, maar deze BTW wordt aangegeven in
de eigen BTW-aangifte en trekt eenzelfde bedrag aan BTW weer af. Dit bespaart een
BTW-betaling aan die toeleverancier. Dit in tegenstelling tot een aankoop bij een
Nederlandse ondernemer.



4. Pas de verleggingsregeling bij invoer toe

Importeert de ondernemer regelmatig goederen uit een land van buiten de EU? Vraag de
Belastingdienst dan om een vergunning om de verleggingsregeling bij invoer toe te mogen
passen. De verschuldigde invoer-BTW hoeft dan niet op het moment van de feitelijke
invoer van de goederen aan de Nederlandse douane of aan een douane-agent betaald te
worden, maar kan uitgesteld worden tot de periodieke BTW-aangifte. In die aangifte wordt
de invoer BTW aangegeven en afgetrokken als voorbelasting ‘onder de streep. Per saldo
een nul-operatie. Voor de invoer van goederen hoeft er dan geen BTW voor te worden
geschoten.

5. Verreken de BTW op nog niet betaalde debiteuren

Verreken tijdig in de periodieke aangifte de BTW op nog niet betaalde debiteuren die
eerder op de aangifte zijn afgedragen. Met tijdig wordt bedoeld na verloop van een jaar na
de datum van de opeisbaarheid (dertig dagen na de factuurdatum, tenzij anders bepaald).

6. Vraag je energieleverancier om facturen met BTW

Energie wordt steeds duurder. De meeste energieleveranciers berekenen voorschotten
met eens per jaar een eindafrekening. Betaald de ondernemer voorschotten aan de
energieleverancier? Vraag dan om facturen met BTW, zodat de in de voorschotten
begrepen en betaalde BTW direct (en dus niet pas op basis van de jaarlijkse
eindafrekening) in de periodieke BTW-aangiften als voorbelasting kunnen worden
afgetrokken.

7. Let op een gunstig BTW aangifte tijdvak

Krijgt de ondernemer meestal BTW terug, bijvoorbeeld omdat er grotendeels goederen of
diensten worden geleverd aan buitenlandse afnemers of vanwege export-leveringen?
Vraag de Belastingdienst dan om maandaangiften BTW. De BTW teruggaven worden dan
aanzienlijk sneller ontvangen.

Draagt de ondernemer meestal BTW af? Zorg er dan voor dat er per kwartaal BTW-
aangiften kunnen worden gedaan. De BTW wordt dan veel later afgedragen aan de
Belastingdienst. Zorg ervoor dat de kwartaalaangiften niet te laat wordt ingediend of
betaald. De inspecteur zet de aangiftetermijn anders om naar een maand.

8. Claim aanvullende aftrek van BTW

Verricht de ondernemer zowel BTW-belaste als vrijgestelde prestaties en merkt de
ondernemer dat er steeds meer BTW-belaste omzet draait? Vergeet dan niet in de laatste
aangifte tijdvak van het jaar aanvullende aftrek van BTW (op basis van BTW-herziening) te
claimen.

9. Kijk of de kleine ondernemers regeling/OVOB gunstig voor je is

Is de omzet minder dan € 20.000 per jaar? Dan kan het aanvragen van de kleine
ondernemers regeling gunstig uitpakken. De ondernemer betaalt dan geen BTW meer

Lees de memo 'BTW en buitenland'
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over de omzet. Er zijn (naast de drempel van € 20.000) wel enkele specifieke
aandachtspunten:

De ondernemer huurt geen bedrijfspand belast met BTW.

De klanten zijn vooral particulieren.

De ondernemer heeft weinig kosten waarop BTW drukt.

De ondernemer heeft in het naaste verleden geen grote investeringen gedaan.

De ondernemer gaat ook in de toekomst niet investeren.

De ondernemer zit drie jaar aan de keuze voor de kleine ondernemers
regeling/OVOB vast.

De kleine ondernemers regeling/OVOB is een BTW-vrijstelling; de ondernemer kan
geen BTW op kosten en investeringen aftrekken.

Overweeg of het aanvragen van de kleine ondernemers regeling gunstig is.

10. Voorkom weigering BTW-aftrek door fouten in factuur

Een afnemer die BTW-belaste prestaties verricht, heeft recht op vooraftrek van BTW.
Constateert de Belastingdienst een fout in de inkoopfactuur, dan kan de afnemer het recht
op aftrek van BTW verliezen. Fouten op facturen kunnen bovendien tot boetes leiden die
flink in de papieren kunnen lopen.

Voldoet een organisatie niet aan de factuurvereisten bij facturen, dan kan de fiscus per
gebrek op de factuur een boete opleggen van maximaal € 5.514. Bij bewust gebruik van
een verkeerde tenaamstelling kan zelfs sprake zijn van vervolging door het Openbaar
Ministerie vanwege valsheid in geschrifte . Het opstellen van een correcte factuur is
daarnaast van belang voor de BTW aangifte. Als een organisatie niet de juiste BTW regels
hanteert voor het opstellen van een factuur, dan bestaat de kans dat de aftrek van BTW
wordt geweigerd. Niet alleen meerdere gebreken op een inkoopfactuur zullen leiden tot het
weigeren van het recht op aftrek van BTW. De aftrek wordt ook in de volgende gevallen
alsnog geweigerd:

Als degene die de BTW-factuur uitreikt de verschuldigde BTW niet of niet geheel
heeft voldaan, terwijl de ontvanger van de factuur dat wist en daar profijt van heeft
gehad;

Als het geheel van feiten en omstandigheden de conclusie rechtvaardigt dat doel en
strekking van de wettelijke bepalingen zouden worden miskend door het toestaan
van de BTW-aftrek;

Bij een verkeerde tenaamstelling van een factuur, bijvoorbeeld als een ondernemer
werkzaamheden voor een aandeelhouder factureert aan de BV van de
aandeelhouder. De werkzaamheden hebben dan betrekking op de aandeelhouder in
plaats van op de onderneming.

Lees het BTW-nieuwtje 'Nieuwe kleine ondernemingsregeling'
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In het kader van voorkomen is beter dan genezen is het advies dan ook om contact op te
nemen met de leverancier en te vragen om een nieuwe factuur als die niet aan de
factuureisen voldoet. 

Het is wel zo dat bij kleine gebreken in de inkoopfactuur de Belastingdienst niet zomaar
BTW-aftrek bij de afnemer mag weigeren. Kleine factuurgebreken mogen er volgens het
Europese Hof namelijk niet toe leiden dat het recht op aftrek van BTW wordt ontzegd. Het
weigeren moet echt in proportie staan met het factuurgebrek. Wanneer een inkoopfactuur
een gebrek vertoont, maar bij de inkoopfactuur stukken aanwezig zijn die de ontbrekende
informatie aanvullen, moet de Belastingdienst die stukken meenemen bij de beoordeling
van het recht op aftrek van BTW. Wordt uit een inkoopfactuur bijvoorbeeld niet duidelijk op
welke periode een verrichte juridische dienst betrekking heeft, maar blijkt dit wel uit
aanvullende documenten, dan mag de Belastingdienst het recht op aftrek van BTW ook
niet weigeren.

BTW en horeca

De BTW die drukt op verstrekkingen van eten en drinken aan personen die tijdelijk
aanwezig zijn in een horecabedrijf (bijvoorbeeld een hotel, café of restaurant) is nooit
aftrekbaar. De uitsluiting van aftrek van horeca-BTW geldt ook als een ondernemer op een
door hemzelf uitgekozen locatie, bijvoorbeeld een boot of een beurs, door een
cateringbedrijf de verstrekking van eten en drinken laat verzorgen. 

De BTW die drukt op zaalhuur, overnachtingen, aankleding van de zaal, gebruik van
geluidsinstallatie, ontvangst van gasten en dergelijke valt niet onder deze specifieke aftrek
uitsluiting. Mogelijk moet voor de in aftrek gebrachte BTW op deze kosten wel een
correctie op grond van het BUA worden gemaakt. 

Toch BTW-aftrek mogelijk? 
Wanneer catering kosten met BTW worden doorbelast kan dubbele heffing van BTW soms
worden voorkomen. In een recent besluit van de Staatssecretaris van Financiën is
vooruitlopend op een wetswijziging alvast goedgekeurd dat onder voorwaarden tóch BTW
teruggevraagd kan worden door uw zakelijke klanten. 

Het moet dan gaan om klanten die het door u verstrekte eten en drinken niet zelf nuttigen.
In de praktijk komt het namelijk voor dat het ter plekke verstrekken van eten en drinken
wordt uitbesteed aan een andere ondernemer. Het is zelfs denkbaar dat die laatste
ondernemer deze prestatie ook weer uitbesteedt aan een andere ondernemer. Als gevolg
van de starre hoofdregel dat de BTW niet aftrekbaar is, zou dan in die gevallen een
opeenstapeling van niet terug te vragen BTW plaatsvinden, en dat vindt het kabinet niet
wenselijk. 

Lees de memo 'BTW en factureringsregels'

Kijk het webinar 'BTW en factuurvereisten' terug

https://www.btwadvies.com/memos/btw-en-factureringsregels
https://btwwebinar.com/btw-en-factuurvereisten/


Als u in uw zaak bij het verstrekken van eten en drinken ook werkt met zakelijke
tussenpersonen, dan kunnen deze tussenpersonen met ingang van 23 september 2021 de
door u in rekening gebrachte BTW nu alsnog terugvragen van de Belastingdienst. Wel
moet u rekening houden met de volgende voorwaarden:

De tussenpersoon is geen 'eindgebruiker' van uw prestatie, maar zij verrichten op
hun beurt dezelfde prestatie aan een derde en brengen aan die derde BTW in
rekening.
Op uw factuur aan de tussenpersoon vermeldt u dat het gaat om de verstrekking
van spijzen en dranken voor het gebruik ter plaatse zoals bedoeld is in art.15 lid 5
Wet Omzetbelasting.
Deze goedkeuring zal op een later moment uitgewerkt worden in een wettelijke
regeling.

Stel de BTW-aftrek in de holding-BV veilig

Een holding-BV kan de haar in rekening gebrachte BTW als voorbelasting in aftrek

brengen indien en voor zover die BV BTW-belaste prestaties verricht. Als de holding-

BV zich actief bemoeit met het beheer van de dochtervennootschappen - en daarover

het management voert - is dat voldoende voor aftrek van de BTW-voorbelasting. Het

enkel houden van pakketten aandelen in dochtervennootschappen is niet voldoende;

de dochtervennootschappen, en zij slechts passief de aandelen in die BV's houdt, is de

BV geen BTW-ondernemer. Zij verricht geen economische activiteiten: zo'n 'zuivere

holding' heeft geen recht op BTW-aftrek. 

Bij een combinatie - zuiver en moeiend - moet de holding-BV de haar in rekening

gebrachte omzetbelasting splitsen en is de BTW aftrekbaar in de verhouding van

economische en niet economische activiteiten. U optimaliseert de BTW-aftrek in de

holding-BV door die BV maximaal 'moeiend' in te zetten ten opzichte van de

dochtervennootschappen.

Heeft de holding geen dochtervennootschappen, dan is een BTW-aftrek in beginsel

niet mogelijk. In beginsel niet, dus soms wel. En wel als de holding-BV kan aantonene

dat zij werkzaamheden verricht die gericht zijn op toekomstige BTW-belaste

economische activiteiten. Bijvoorbeeld als zij druk doende is om deelnemingen te

verwerken die zijn wil gaan aansturen. De holding-BV moet die toekomstige



economische activiteiten wel aannemelijk kunnen maken, met een bedrijfsplan,

memo's, getuigenverklaringen, conceptovereenkomsten, en ga zo maar door.

Vraag en antwoord

BTW-correctie voor privégebruik auto en de nieuwe kleine
ondernemersregeling/OVOB

Vraag: De BTW-correctie voor privégebruik van een auto kan op twee manieren
plaats vinden. BTW ondernemers kunnen een sluitende kilometeradministratie
bijhouden. Op basis van de verhouding tussen zakelijk en privégebruik zal dan een
correctie van de in aftrek gebrachte voorbelasting moeten plaatsvinden. Een BTW
ondernemer mag ook kiezen voor een forfaitaire regeling. Dan wordt 2,7% of 1,5%
van de cataloguswaarde als fictieve dienst in aanmerking genomen voor het
privégebruik. Welke invloed hebben deze fictieve diensten op de omzetgrens zoals
die geldt voor de nieuwe kleine ondernemersregeling/OVOB?

Antwoord: zowel de correctie op basis van de kilometeradministratie als de forfaitaire
correctie zijn zogenaamde fictieve diensten. Deze fictieve diensten zijn niet genoemd als
uitzondering bij de bepaling van de omzet in de nieuwe kleine ondernemers regeling en
dus hebben ze invloed op de omzetgrens. 

Belastingdienst neemt standpunt in 
Tijdens de intermediairdagen van de Belastingdienst is de invloed van deze fictieve
diensten op de omzetgrens voorgelegd. De precieze invloed is namelijk niet duidelijk. Als
de correctie wordt gebaseerd op een percentage van 2,7% van een cataloguswaarde van
€ 30.000 is niet duidelijk welk bedrag moet worden meegenomen voor de omzetgrens. Is
dat € 30.000? Dan is de nieuwe kleine ondernemers regeling voor kleine ondernemers met
een auto van de zaak niet meer van toepassing. De met de correctie gemoeide BTW
(2,7% van € 30.000, ofwel € 810) is geen omzet, maar BTW. Deze kan dus ook niet

Lees de memo 'BTW en aandelenbezit, holding, deelnemingen en
beleggingen'

Kijk het webinar 'BTW en concern' terug

https://www.btwadvies.com/memos/btw-en-aandelenbezit-holding-deelnemingen-en-beleggingen
https://btwwebinar.com/btw-en-concern/


worden gehanteerd. Moet dan het bedrag van de BTW (€ 810) herrekend worden op basis
van het BTW-tarief? Op basis van het normale BTW tarief zou dan een omzet in
aanmerking moeten worden genomen van € 3.857. Wanneer het verlaagde tarief wordt
gehanteerd, dan is de omzet van deze fictieve dienst opeens € 9.000. 

Tijdstip van verwerken privégebruik in BTW aangiften 
Een ander punt van aandacht is de verwerking van het privégebruik auto in de BTW
aangiften. Goedgekeurd is dat het privégebruik auto in de laatste aangifte van het jaar mag
worden vermeld. Dan heeft een overschrijding van de omzetgrens door deze correctie
geen effect. Denk aan de BTW ondernemer die gedurende het jaar een omzet behaald van
€ 18.000 en rekening zou moeten houden met een omzet voor het privégebruik van €
3.857. Op jaarbasis overschrijdt hij de omzetgrens, maar invloed op het kalenderjaar heeft
dit niet meer. Hij kan dan, in het volgende jaar niet meer deelnemen aan de nieuwe kleine
ondernemers regeling/OVOB, omdat de omzetgrens is overschreden in het lopende jaar. 

Tegemoetkoming Belastingdienst 
Gezien bovenstaande is het dus niet vreemd dat de Belastingdienst tegemoetkomend
beleid gaat hanteren. Als een BTW ondernemer gebruik maakt van de forfaitaire regeling
voor het privégebruik van een auto, dan heeft dit volgende de Belastingdienst geen invloed
op de omzetgrens. Daarmee breidt de Belastingdienst dus de vrijgestelde omzet voor de
bepaling van de omzetgrens van de nieuwe kleine ondernemers regeling/OVOB uit met
deze fictieve dienst. Voor de praktijk is dit natuurlijk een welkome uitbreiding, omdat
daardoor de forfaitaire correctie voor het privégebruik van een auto niet kan leiden tot een
overschrijding van de omzetgrens. 

Geen tegemoetkoming bij correctie privégebruik op basis van werkelijk gebruik 
In tegenstelling tot bovenstaande wordt er geen tegemoetkoming gegeven voor situaties
waarbij de correctie voor privégebruik is gebaseerd op een sluitende
kilometeradministratie. Deze correctie moet dus wel worden meegenomen bij de
omzetgrens. Daarmee blijft ook de problematiek zoals aangegeven in het eerste deel van
deze tekst. 

Conclusie 
De tegemoetkoming van de Belastingdienst is zeer welkom voor ondernemers die kiezen
voor de forfaitaire correctie. Het ontbreken van een tegemoetkoming bij een correctie op
basis van een kilometeradministratie leidt tot problemen. Een motivering hiervoor is niet
gegeven. Naar verwachting zullen hierover nog wel procedures gevoerd gaan worden.

Lees het BTW-nieuwtje 'BTW privégebruik auto in laatste BTW
aangifte'

https://www.btwadvies.com/in-de-media/btw-nieuwtjes/btw-nieuwtje-38-2021-btw-priv-gebruik-auto-in-laatste-btw-aangifte


In de media

Hieronder kunt u een overzicht vinden van de, door ons, recent geschreven BTW-
Nieuwtjes en artikelen:

BTW privégebruik auto in laatste BTW aangifte

Eindejaartips BTW 2021

Laatste BTW aangifte 2021 en eerste BTW aangifte 2022

Zakelijk geëtiketteerde onroerende zaak en laatste BTW aangifte van het jaar

Nieuwe kleine ondernemingsregeling
Commissaris en lid bezwarenadviescommissie niet altijd BTW ondernemer
BTW en zonnepanelen - nieuwe update!
Dierendag
Buitenlandse BTW terugvragen
Prinsjesdag 2021
Commissaris en lid bezwarenadviescommissie niet altijd BTW ondernemer (update)
BTW en e-commerce per 1 juli 2021 (update)
Laatste stand van zaken nieuwe kleine ondernemersregeling (OVOB) (update)
Zomeractie online BTW zelfstudie programma
BTW aangifte in corona tijdperk - update!
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eigen BV: een economische activiteit voor de BTW?
Koopprijs onroerende zaak niet altijd heffingsmaatstaf OVB
Vermeld prijzen aan consumenten inclusief BTW!
Een goed doel - de BTW-aspecten
Sale-and-lease-backtransactie en BTW
Heeft u een recreatiewoning? Let op het BTW-risico!
BTW-aangifte in corona tijdperk - update!
BTW en Brexit (update)
Brexit en teruggaaf BTW
BTW en thuiswerken
BTW routekaart voor handel met het Verenigd Koninkrijk
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Webinar laatste BTW aangifte 2021



De BTW verandert dagelijks. Het is van groot belang om deze veranderingen in gaten te
houden. Na deze cursus bent u weer helemaal op de hoogte van alle BTW-nieuwtjes. In
2022 zullen er weer een aantal wijzigingen op het gebied van BTW plaatsvinden. Er is
voldoende tijd voor het stellen van vragen, u kunt uw vragen ook vooraf aangeven zodat
deze tijdens de cursus aan de orde komen 

Gegevens webinar 
Datum: donderdag 6 januari 2022 
Tijdstip: 10:00-12:00 uur 
Locatie: webinar via Zoom 
Docent: Carola van Vilsteren

Wat leert u? 
De onderwerpen die wij bespreken

Laatste aangifte van het jaar
BTW-actualiteiten
Praktische zaken als het beperken van risico's
Mogelijkheden om BTW te besparen

Prijs 
De prijs voor het webinar dat plaatsvindt via Zoom, bedraagt € 195,- exclusief BTW per
deelnemer. Meld aan met 2 personen en uw collega ontvangt 10% korting op het
inschrijfgeld. 

Deelnemerscertificaat ten behoeve van uw PE-punten  
Bij aanmelding voor dit webinar kunt u ook kiezen voor het ontvangen van een
deelnemerscertificaat, ten behoeve van uw jaarlijkse PE-punten. De kosten voor een
deelnemerscertificaat bedragen € 5,- exclusief BTW.

Meer informatie en/of inschrijven

https://www.btwadvies.com/cursussen/webinar-laatste-btw-aangifte-2021


Kijk het webinar BTW en BUA terug

BTW en BUA; bent u in control? U moet een BUA-berekening opnemen in de

administratie als uw organisatie personeel in dienst heeft of als u relatiegeschenken

verstrekt. Uit de BUA-berekening blijkt of er een BUA-correctie gemaakt moet worden.

Voor kosten die zowel een zakelijk als een privékarakter hebben, is bepaald dat de

BTW in eerste instantie aftrekbaar is maar dat in het laatste belastingtijdvak van het

boekjaar een correctie moet worden aangegeven. Of er een BTW-correctie plaats

moet vinden, hangt onder andere af van de vraag of het privé-voordeel van de

werknemer of relatie groter dan € 227 exclusief BTW is.

Wat leert u?

BTW correctie verstrekken relatiegeschenken en andere giften

BTW correctie en verstrekkingen voor persoonlijke doeleinden aan het

personeel

BTW en kantineregeling

BTW en eigen bijdrage ontvangen van personeel

Berekening drempel van € 227,- exclusief BTW

Toepassing BUA berekening en veel praktijkvoorbeelden

Ter voorbereiding kunt u het memo BTW en BUA bestellen, met maar liefst € 100,-

korting. De totaalprijs voor het webinar en de memo bedraagt dan € 265,- exclusief

BTW. Wilt u hier gebruik van maken? Geef dit dan aan in het opmerkingenveld bij uw

aanmelding en wij sturen het memo voorafgaand aan het webinar digitaal in PDF naar

u toe.

https://www.btwadvies.com/memos/uitsluiting-aftrek-btw-op-personeelsverstrekkingen-en-andere-uitgaven-voor-priv-doeleinden-met


Bij aanmelding voor dit webinar kunt u ook kiezen voor het ontvangen van een

deelnemerscerti�caat, ten behoeve van uw jaarlijkse PE-punten. U kunt dit aangeven

bij het invullen van uw gegevens in het formulier. De kosten voor een

deelnemerscerti�caat bedragen € 5,- exclusief BTW.

Kijk BTW webinars terug!

Op BTWwebinar.com staan tien online BTW webinars voor u klaar die u, wanneer het u
uitkomt, in alle rust kunt bekijken. De kosten voor het terugkijken bedragen € 175,-
exclusief BTW per webinar. Bij de aanschaf van het webinar kunt u ook kiezen voor een
naslagwerk in de vorm van een memo en/of het ontvangen van een deelnemerscertificaat,
ten behoeve van uw jaarlijkse PE-punten. U kunt dit aangeven bij het invullen van uw
gegevens in het aanmeldformulier. Op de website BTWwebinar.com vindt u de
beschikbare on demand webinars en kunt u eenvoudig een keuze maken.

Actie: ontvang het Themadossier 'Wijzer in complexe BTW zaken
gratis bij aanschaf van een on demand BTW webinar

Als ondernemer komt u er niet onderuit, het betalen van BTW. Het lijkt allemaal zo simpel,
de door u in rekening gebrachte BTW minus de door u betaalde BTW draagt u af. Was het
allemaal maar zo simpel. Door de vele regels en vooral de verschillende uitzonderingen
die hierop gemaakt worden en natuurlijk niet te vergeten de rechtspraak is het niet even

Meer informatie en/of inschrijven

https://www.btwwebinar.com/
https://www.btwwebinar.com/
https://btwwebinar.com/btw-en-bua/


een kwestie van die aangifte snel invullen en wegsturen. Er zijn een heleboel lastige
onderdelen te noemen die spelen bij de BTW. Toch verwacht de fiscus een foutloze
aangifte. Dit thema dossier zet een groot aantal specifieke regelingen voor u op een rijtje,
zodat u precies weet waar u op moet letten bij (grensoverschrijdende) BTW-zaken. 

Wilt u dit themadossier graag ontvangen? Wanneer u nu één of meerdere terugkijk
webinars aanschaft krijgt u van ons het Themadossier "Wijzer in complexe BTW zaken"
cadeau! Uiteraard geldt dit aanbod zo lang de voorraad strekt, OP=OP!

Uw eigen BTW (incompany) cursus organiseren?

Wij bieden de mogelijkheid om een online BTW incompanytraining, met chatmogelijkheden
en het interactief stellen van vragen via beeld en microfoon, voor u te verzorgen. Tijdens
een online BTW incompanytraining kunt u kunt direct communiceren met de docent en
andere deelnemers. Uw educatieprogramma kan doorgang vinden en u kunt dit zelfs
helemaal door ons op maat laten organiseren met BTW onderwerpen die voor u
interessant zijn. Een online BTW incompanytraining heeft als voordeel dat het u minder
reistijd kost.  

Indien u een online BTW incompanytraining wilt plannen, geef het dan door zodat wij
samen met u het webinar kunnen bespreken en de studio kunnen reserveren. Wij werken
met Zoom webinar. Vraag als u geïnteresseerd bent vrijblijvend een offerte aan bij
ons secretariaat.

Op de hoogte blijven van alle BTW nieuwtjes?

Volg ons dan op LinkedIn

Of schrijf u in voor de BTW-nieuwtjes

mailto:secretariaat@btwadvies.com?subject=Offerte%20aanvraag%20%7C%20Online%20BTW%20incompanytraining
https://www.linkedin.com/in/carolavanvilsteren/
https://www.btwadvies.com/wie-wat-waar


WIJ STAAN MET 100% BTW ADVIES VOOR U KLAAR 

Heeft u vragen? Neem contact met ons op: 

van Vilsteren BTW advies bv 
Heidesteinlaan 2a
6871 EZ Renkum 

https://vimeo.com/569363914/2d81392a3f


t: +31 85 04 03 220 
e: info@btwadvies.com 

van Vilsteren BTW advies bvba 
Van Bunnenlaan 34 unit 5.2 

8300 Knokke 
t +32 50 65 94 46 

e: info@btwadvies.com

Op deze nieuwsbrief zijn onze disclaimer en ons privacybeleid van toepassing. U ontvangt
deze nieuwsbrief omdat u zich hiervoor heeft ingeschreven. Indien u geen prijs (meer) stelt

op het ontvangen van deze nieuwsbrief kunt u via de onderstaande link uw voorkeuren
aanpassen. Als u zich voor deze nieuwsbrief wil uitschrijven, maak dan gebruik van de

afmeldlink hieronder. U kunt zich ten alle tijden weer aanmelden via onze website:
www.btwadvies.com 

Voorkeuren aanpassen of Uitschrijven voor deze mail 
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