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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.

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

Lees het BTW-nieuwtje 'Update zonnepanelen'

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


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 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. 

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. 

Kijk het webinar 'BTW en concern' terug

https://btwwebinar.com/btw-en-concern/


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.

Directe levering grond verkoper-koper geen bouwterrein voor
BTW als woningstichting sloopt

De Rechtbank heeft beslist dat als oude bebouwde grond aan kopers levert. Dat geldt voor
de percelen die belanghebbende rechtstreeks aan kopers levert, terwijl de woningstichting
zorgdraagt voor sloop van de resterende bebouwing. Beide overeenkomsten worden
zelfstandig beschouwd.

Een BTW ondernemer sluit een koopovereenkomst tot levering van een voormalig
recreatieterrein met een woningstichting. Het terrein zal onder andere worden gebruikt
voor woningbouw. Partijen spreken af dat de BTW ondernemer meewerkt aan
rechtstreekse levering aan kopers, en dat afwijkingen om fiscale redenen mogelijk zijn.
Uitgangspunt is dat de percelen in de huidige staat worden geleverd. De woningstichting
zal het terrein bouw- en woonrijp maken. De woningstichting heeft de volledige koopsom
betaald. Daarna zijn de opstallen tot op het maaiveld gesloopt in opdracht van de
woningstichting. Funderingen, betonnen begane grond en rioleringswerken zijn in stand
gebleven.

Enkele jaren later wordt de koopovereenkomst voor een deel van de kavels ontbonden,
vanwege nieuwe fiscale regelgeving. De BTW ondernemer zal deze kavels rechtstreeks
aan de kopers leveren (AC-percelen). Levering vindt uitdrukkelijk plaats voordat begonnen
wordt met de sloopwerkzaamheden.



Een ander deel van de percelen wordt van de BTW ondernemer aan de woningstichting
geleverd, die koop-aannemingsovereenkomsten met de kopers heeft gesloten (ABC-
percelen).

De BTW ondernemer heeft geen BTW in rekening gebracht met betrekking tot de levering
van zowel de AC-percelen als de ABC-percelen.

De Rechtbank beslist dat de AC-percelen moeten worden aangemerkt als levering van
(oude) bebouwde grond. De resterende bebouwing kan namelijk nog de functie van
‘gebouw’ vervullen. De Rechtbank vindt dat de onbebouwde gedeelten dienstbaar zijn aan
de gebouwen. Daarom worden deze als bij de gebouwen behorend terrein, en dus als
bebouwde grond beschouwd. Dat de kopers de resterende sloopwerkzaamheden niet
uitvoeren, betekent niet dat de BTW ondernemer zich hiertoe verbindt. De woningstichting
verbindt zich om de sloopwerkzaamheden uit te voeren, en geeft hier uitvoering aan. De
overeenkomsten worden voor iedere leverancier of dienstverrichter afzonderlijk
beschouwd. De BTW ondernemer en kopers hebben de bedoeling om bebouwde grond te
leveren. Bij juridische levering heeft de koper de macht gekregen om als eigenaar over de
percelen te beschikken.

De Rechtbank wijst het beroep op misbruik van recht af. Partijen hebben de vrijheid om
hun handelingen zodanig te structureren, dat de minste belasting verschuldigd is. De BTW
ondernemer wil bebouwde grond leveren, en levert ook feitelijk bebouwde grond. Dat is
geen strijd met doel en strekking van de wet en de BTW-richtlijn.

Ter zitting zijn partijen overeengekomen dat de levering van de ABC-percelen als
bouwterrein kwalificeren.

Herziening BTW-aftrek appartement terecht als belast gebruik
niet aannemelijk is

De Rechtbank heeft beslist dat BTW moet worden herzien op een appartement. Belast
gebruik wordt niet aannemelijk gemaakt. Een BTW ondernemer neemt een nieuw
appartement in gebruik. Het appartement is volledig als ondernemingsvermogen
aangemerkt en alle BTW is in aftrek gebracht. Deze aftrek is toegekend door Hof Den
Haag. Het appartement wordt daarna als woning verhuurd. Over deze jaren wordt 10%
van de BTW op het appartement als herziening nageheven. Daarnaast wordt BTW
nageheven over de omzet die als ‘omzet belast met 0%/niet bij mij belast’ is aangegeven,
en op in aftrek gebrachte BTW. De Rechtbank beslist dat voor de BTW-aftrek op het



appartement jaarlijks 10% van de BTW bij aanschaf wordt herzien. De Rechtbank stelde
vast dat het appartement voor BTW vrijgesteld prestaties is gebruikt. Doordat belast
gebruik niet aannemelijk is gemaakt, gaat de Belastingdienst terecht uit van BTW
vrijgesteld gebruik.

Met de kortingscode WVF10 krijgt u € 10 korting op de Vastgoedwijzer Fiscaal Nederland
2022. Maak gebruik van onze vroeg boek actie en zorg ervoor dat u weer helemaal up to
date bent op het gebeid van fiscaliteit en vastgoed!

Verkrijging bronnet vrijgesteld van overdrachtsbelasting

De Hoge Raad bevestigt dat een bronnet van een warmte-koude-opslaginstallatie onder
de zogeheten netwerkvrijstelling binnen de overdrachtsbelasting valt. 
Een stichting had drie gebouwen verkregen evenals drie warmte-koude-opslaginstallaties
(WKO). De WKO's bestonden onder meer uit een bronnet. Meer specifiek ging het om een
gesloten systeem van gekoppelde leidingen gevuld met water die rondom de gebouwen op
een diepte van 90 tot 150 meter in de grond waren aangebracht. Volgens Hof Arnhem-
Leeuwarden was de verkrijging van de bronnetten op grond van de netwerkvrijstelling
vrijgesteld van overdrachtsbelasting.  

Begrip Warmtenet 
De staatssecretaris van Financiën heeft cassatieberoep aangetekend tegen de
hofuitspraak, maar zonder succes. De Hoge Raad stelt namelijk voorop dat definitie van de
netwerkvrijstelling niet uitsluit dat men deze vrijstelling toepast op warmtenetten. Verder
volgt uit de wetsgeschiedenis dat waar er voor een bepaald type netwerk wettelijk is
geregeld wat daadwerkelijk tot dat netwerk behoort, die begrenzing doorwerkt naar de
toepassing van de netwerkvrijstelling. De warmtenet regelt wat men onder een warmtenet
moet verstaan. Daarom dienst men mede te onderzoeken of een dergelijk bronnet valt
binnen de grenzen van het begrip warmtenet in de Warmtewet. 

De definitie luidt: 
"Het geheel van tot elkaar behorende, met elkaar verbonden leidingen, bijbehorende

installaties en overige hulpmiddelen dienstbaar aan het transport van warmte,
behoudens voor zover deze leidingen, installaties en hulpmiddelen zijn gelegen in

een gebouw of werk van een verbruiker of van een producent en strekken tot toe- of
afvoer van warmte ten behoeve van dat gebouw of werk".

Transport van warmte 
Het hof heeft verder geconstateerd dat de bronnetten met behulp van meerdere
(polyethyleen) leidingen via water warmte transporteren. Diep in de grond vindt een
onttrekking plaats van deze warmte aan de omgeving naar het overdrachtspunt in de

Bestel de nieuwe Vastgoedwijzer Fiscaal Nederland 2022

https://www.btwadvies.com/boeken/vastgoedwijzer-fiscaal-nederland


gebouwen. Daar wordt die warmte vervolgens via warmtepompsystemen en
binneninstallaties binnen de gebouwen gebracht. Dat deed het hof oordelen dat de
netwerkvrijstelling is toe te passen op de desbetreffende bronnetten. Dit oordeel is niet
onverenigbaar met wat hiervoor is overwogen. Dat het bronnet is gelegen in de tuin en de
omringende grond van het gebouw waarvoor het warmte levert, hoefde het hof niet te
weerhouden van dat oordeel. Het oordeel is niet onbegrijpelijk, aldus de Hoge Raad.

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.

Lees de memo 'BTW en laatste aangifte, suppletie en boete'

https://www.btwadvies.com/memos/btw-en-laatste-aangifte-suppletie-en-boete


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'

https://www.btwadvies.com/memos/btw-en-buitenland


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'

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


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.

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)

Lees de memo 'BTW en factureringsregels'

Kijk het webinar 'BTW en factuurvereisten' terug

https://www.btwadvies.com/in-de-media/btw-nieuwtjes/btw-nieuwtje-38-2021-btw-priv-gebruik-auto-in-laatste-btw-aangifte
https://www.btwadvies.com/in-de-media/btw-nieuwtjes/btw-nieuwtje-37-2021-eindejaartips-btw-2021
https://www.btwadvies.com/in-de-media/btw-nieuwtjes/btw-nieuwtje-36-2021-laatste-btw-aangifte-2021-en-eerste-btw-aangifte-2022
https://www.btwadvies.com/in-de-media/btw-nieuwtjes/btw-nieuwtje-35-2021-zakelijk-ge-tiketteerde-onroerende-zaak-en-laatste
https://www.btwadvies.com/in-de-media/btw-nieuwtjes/btw-nieuwtje-34-2021-nieuwe-kleine-ondernemingsregeling
https://mailchi.mp/c285742fe507/btw-nieuwtje-33-2021
https://www.btwadvies.com/in-de-media/btw-nieuwtjes/btw-nieuwtje-32-2021-update-zonnepanelen
https://www.btwadvies.com/in-de-media/btw-nieuwtjes/btw-nieuwtje-31-2021-dierendag
https://www.btwadvies.com/in-de-media/btw-nieuwtjes/btw-nieuwtje-29-2021-buitenlandse-btw-terugvragen
https://www.btwadvies.com/in-de-media/btw-nieuwtjes/btw-nieuwtje-28-2021-prinsjesdag
https://www.btwadvies.com/in-de-media/btw-nieuwtjes/btw-nieuwtje-27-nieuwe-update-commissaris-en-lid-bezwarenadviescommissie
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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!
De verhuur van een kantoorruimte door de directeur-grootaandeelhouder aan de
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

Cursusagenda 2021/2022
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https://www.btwadvies.com/in-de-media/btw-nieuwtjes/btw-nieuwtje-16-de-verhuur-van-een-kantoorruimte-door-de-directeur
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https://www.btwadvies.com/in-de-media/belastingzaken
https://www.btwadvies.com/in-de-media/belastingzaken
https://www.btwadvies.com/in-de-media/belastingzaken
https://www.btwadvies.com/in-de-media/btw-nieuwtjes/btw-nieuwtje-14-heeft-u-een-recreatiewoning-let-op-het-btw-risico
https://www.btwadvies.com/in-de-media/btw-nieuwtjes/btw-nieuwtje-10-btw-aangifte-in-corona-tijdperk-update
https://www.btwadvies.com/in-de-media/btw-nieuwtjes/btw-nieuwtje-11-btw-en-brexit-update
https://www.btwadvies.com/in-de-media/btw-nieuwtjes/btw-nieuwtje-04-brexit-en-teruggaaf-btw
https://www.btwadvies.com/sites/default/files/files/202104/p.11%20Btw%20en%20thuiswerken.pdf
https://www.btwadvies.com/in-de-media/accountancy-vanmorgen


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!

Profiteer nu van onze speciale vastgoed aanbiedingen!

Met trots presenteren wij de nieuwe editie van de Vastgoedwijzer fiscaal Nederland 2022.
Weer volledig up to date met de nieuwe wetgeving en rechtspraak op het gebied van
vastgoed. De vernieuwde editie van de Vastgoedwijzer fiscaal Nederland 2022
verschijnt eind januari 2022 . Nu in de voorverkoop!



De BTW-regelgeving rondom vastgoed is complex en verandert voortdurend. Het is
daarom belangrijk, maar soms ook lastig om uw kennis up-to-date te houden. Hoe
voorkomt u dat u in de waan van de dag ontwikkelingen in wetgeving en jurisprudentie op
dit gebied mist? Om bij te blijven en uw kennis op het gebied van BTW en Vastgoed te
verrijken start de voorverkoop van de Vastgoedwijzer 2022. 

De Vastgoedwijzer 2022 geeft een helder en gestructureerd overzicht van de fiscale
behandeling van vastgoed, inclusief handige fiscale bespaartips. De BTW, de
winstbelasting, de samenloop en implicaties van vastgoedtransacties en diverse specials
zoals erfpacht en verhuurderheffing komen allemaal aan bod.

De Vastgoedwijzer 2022 bevat alle basisinformatie voor iedere vastgoedadviseur en
voor iedereen die met vastgoed te maken heeft. Alles samengevat in één boek.



Met de kortingscode WVF10 krijgt u € 10 korting op de Vastgoedwijzer Fiscaal Nederland
2022. Maak gebruik van onze vroeg boek actie en zorg ervoor dat u weer helemaal up to
date bent op het gebied van fiscaliteit en vastgoed!

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?

Bestel de Vastgoedwijzer Fiscaal Nederland 2022

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.sprygshop.com/vastgoedwijzer-fiscaal-nl-2022.html
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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