
1

BTW in de praktijk
25 september 2018

Carola van Vilsteren

• Welkom en doelstellingen

• Inleiding wondere wereld BTW

• Aangifte BTW

• Laatste aangifte van het jaar

• Vragen

Programma

2

• Welkom en doelstellingen

• Inleiding wondere wereld BTW

• Aangifte BTW

• Laatste aangifte van het jaar

• Vragen

Programma

3



2

Het belang van BTW?

• Hoge opbrengst:

• Opbrengst BTW € 46,7 miljard 

• Verhoging BTW  2012 levert structureel € 4,06 miljard op

• Lage kosten: 

• BTW is een aangiftebelasting → lage inningskosten

Wondere wereld BTW
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• Systeem van de BTW

• Ondernemerschap

• Belastbaar feit 

• Aftrek van voorbelasting 

Wondere wereld BTW
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• Europese richtlijnen

• Nederlandse wet- en regelgeving

Systeem van de BTW

6



3

Belastingheffing ter zake van:

• Levering van goederen en diensten

• In Nederland

• Door ondernemers

• In het kader van belaste handelingen

Wet op de omzetbelasting 1968
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• 0% Uitvoer, ICL

• 6%/9% Eerste levensbehoeften, geneeskundige doeleinden, boeken

• 21% Overige

Tarieven
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Wie is de belastingplichtige?

• De ondernemer

Eigen ondernemersbegrip:

• Een ieder die een bedrijf of beroep zelfstandig uitoefent

• Degene die een vermogensbestanddeel exploiteert om daar duurzaam 
opbrengst uit te verkrijgen

Belastingplichtige
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Bijzondere ondernemers:

• Fiscale eenheid

• Holding

Belastingplichtige

10

Wanneer?

Verwevenheid:

• Financieel

• Economisch

• Organisatorisch

• Voordelen: => Over en weer geen BTW

=> Eén aangifte BTW

• Nadeel: => Hoofdelijke aansprakelijkheid

Fiscale eenheid
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• Pure holding  => Geen ondernemer

• Moeiende holding => Ondernemer

Holding
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• Holding geen ondernemer (niet moeien tegen vergoeding => 
bijvoorbeeld enkel dividend)

• Let op! voorbelasting niet aftrekbaar!

niet in fiscale eenheid

Holding
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BTW-aftrek bij holdings

Geen ondernemerschap:

• Passief aandelen houden zonder verder omzet te genereren

• De BTW is niet aftrekbaar wanneer de BTW drukt op kosten die 
toerekenbaar zijn aan het houden van aandelen

Gedeeltelijke ondernemerschap:

• Aandelen houden in een deelneming zonder managementvergoeding, 
maar waarbij ook andere omzet wordt behaald

• De BTW is niet aftrekbaar voor zover de BTW drukt op kosten die 
toerekenbaar zijn aan het passief houden van aandelen 

• De BTW is wel aftrekbaar voor zover de BTW drukt op kosten die  
toerekenbaar zijn aan economische activiteiten 

Holding
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• Levering

• Dienst 

• Invoer van goederen

• Intracommunautaire verwerving

Belastbaar feit
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Levering: 

Tegen vergoeding leveren van goederen

Dienst: 

Alle prestaties die geen levering zijn die tegen vergoeding worden verricht

Belastbaar feit
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• Totale bedrag, inclusief bijkomende kosten

• Waarde van tegenprestatie (natura)

• Rechtstreeks verband tussen vergoeding en prestatie

• Meer betaald dan in rekening gebracht 

Vergoeding
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• Heffing van ondernemer 

• Verlegging bij prestaties door buitenlandse ondernemer, levering 
onroerende zaak, aanneming van werk en uitlenen personeel

Let op! 

Verlegging bij mobiele telefoons, chips, spelcomputers, tablets en laptops 
vanaf 1 april 2013

Wijze van heffen
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1. Medische sfeer

2. Onderwijs

3. Financiële prestaties

4. Verzekeringen

5. Levering van onroerende zaken

6. Verhuur van onroerende zaken

Kosten voor gemene rekening

Geen belaste prestatie 

Gevolgen:

• Geen BTW verschuldigd over vergoeding

• Geen aftrek van voorbelasting

Vrijstelling
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De medische vrijstelling is beperkter

Alleen nog voor gezondheidskundige diensten die worden uitgevoerd door 
een BIG-beroepsbeoefenaar en die ook behoren tot de uitoefening van dat
BIG-beroep

Medische vrijstelling
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Vrijstelling geldt niet voor:

• Pedagogen

• Osteopaten

• Acupuncturisten 

• Chiropractoren

Vrijstelling  wel van toepassing op:

• De kinder- en jeugdpsycholoog

• De psycholoog arbeid en gezondheid 

• Orthopedagoog 

• Zij zijn gelijkwaardig aan BIG-geregistreerde dienstverleners

Vrijstelling medische diensten
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Chiropractoren kunnen toch medische vrijstelling toepassen

Voorwaarden:

• De chiropractor is geregistreerd in het Nationaal Register van 
Chiropractoren; en

• De diensten behoren tot het gebied van de deskundigheid van het 
beroep van de fysiotherapeut en onderdeel vormen van de opleiding tot 
fysiotherapeut

Medische vrijstelling
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Verwerving van tandprothesen

• Verwerving vrijgesteld als levering in Nederland ook vrijgesteld zou zijn

• Belastingdienst: alleen vrijgesteld als de leverancier een tandarts of een
tandtechnicus is

• Dus: de verwerving van tandprothesen door een tandarts of 
tandtechnicus is belast met 21% BTW

• Nadelig want BTW is niet aftrekbaar

• Zowel Rechtbank als Europese Commissie delen mening Belastingdienst 
niet

• Prejudiciele vragen

• Praktijk: maak tijdig bezwaar!

Medische vrijstelling
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Cosmetische chirurgie kan onder de medische vrijstelling vallen, indien:

• Het voornaamste doel van de behandeling  de bescherming, met inbegrip van 
instandhouding of herstel, van de gezondheid van de mens is 

• Verfraaiing valt dus niet onder de medische vrijstelling

• Medische tatoeëerder 

Medische vrijstelling
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Optometristen

• Optometristische diensten en vallen onder de medische vrijstelling, zoals 
aanmeet- en aanpassingsonderzoeken en nazorg

• Optometristische levering vallen niet onder de medische vrijstelling, 
zoals de levering van brillen, lenzen en contactlensvloeistoffen

• Optometristische diensten en optometristische leveringen kunnen niet 
worden aangemerkt als één prestatie voor de BTW (Hof Den Haag)

Medische vrijstelling
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Het verstrekken van onderwijs 

• Wettelijk onderwijs

• Basisonderwijs en voortgezetonderwijs

• Niet-wettelijkonderwijs

• Beroepsopleidingen

Registratie in CRKBO:

• Instellingen

• ZZP-ers

Onderwijsvrijstelling
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Registratie in CRKBO 

Vanaf 2014 twee registers:

• Instellingenregister

• Voor onderwijs in de markt (belast)

• Docentenregister

• Voor onderwijs aan onderwijsinstellingen

• Inschrijving in het instellingenregister is automatisch inschrijving in het 
docentenregister

• Inschrijving docentenregister los van inschrijving instellingenregister: 
voordeel!

Onderwijsvrijstelling
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Regeling taalonderwijs:

• Algemeen vormend taalonderwijs is vrijgesteld

• Beroeps gerelateerd taalonderwijs: inschrijving in RBKO is vereist voor 
toepassen vrijstelling

Onderwijs met betrekking tot vaardigheden in persoonlijke levenssfeer:

Niet vrijgesteld

Goedkeuringen voor:

Onderwijs in circustechnieken, huiswerkbegeleiding, remedial teaching, 
opleiden eigen personeel en sportcursussen

Onderwijsvrijstelling
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• Vrijstelling voor financiële handelingen

• Richtlijnen Belastingdienst voor bemiddeling door tussenpersonen bij
financiële diensten

• Diensten door financiële tussenpersonen

• Advisering door een financiële tussenpersoon

• Niet: Belastingadvies

• Vrijstelling voor wettelijke betaalmiddelen, waardepaieren en aandelen

• Bemiddeling bij verkoop onroerende zaken via aandelen

• Cadeaubonnen, telefoonkaarten en vouchers

• Multipurpose

• Single purpose

• Kredietverlening, kredietbeheer, betalingsverkeer en schuldvorderingen

Financiële prestaties
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• Vrijstelling: handelingen inzake verzekering en herverzekering en nauw
daarmee samenhangende diensten, door assurantiemakelaars en 
verzekeringstussenpersonen

• Ook vrijstelling als geen sprake is van assurantiemakelaars of 
verzekeringstussenpersoon

• Verzekeringshandeling: handeling waarbij verzekeraar zich tegen
voorafgaande betaling van premie ertoe verbindt de verzekerde bij het 
intreden van het verzekerde risico dienst te verlenen die bij het sluiten
van overeenkomst is overeengekomen. Voorwaarde  degene die 
verzekerde risico draagt handeling verricht (HvJ EG 25 februari 1999, nr. 
C-349/96 Card Protection Plan) 

• Bemiddeling door tussenpersonen bij verzekeringsdiensten

• Verzekeringstussenpersonen als zodanig en binnen hun
deskundigengebied

Financiële prestaties

30
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Hoofdregel levering onroerende zaak: vrijgesteld

Uitzondering 1:

• Levering bouwterrein

• Levering nieuw gebouwd onroerend goed

• Levering binnen 2 jaar na 1e ingebruikneming

Vrijstelling levering

31

Uitzondering 2:

• Optie voor BTW-belaste levering

NB: Leverancier moet BTW-ondernemer zijn

Vrijstelling levering
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• Gebouwen (< 2 jaar) => belast

• Bouwterreinen => belast

• Niet-bouwterreinen => vrijgesteld

• Gebouwen (>2 jaar) => vrijgesteld

Samenvatting

33
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Pacht is verhuur voor de BTW:

• Pacht is een juridisch begrip

• Verhuur BTW: Verschaffen van de exclusieve (dwz. met uitsluiting van 
gebruik door derden) bevoegdheid om voor een overeengekomen
tijdsduur tegen een vergoeding een (onroerende) zaak te gebruiken als
ware de huurder eigenaar.

Hoofdregel: vrijgesteld 

Ook vrijgestelde verhuur apparatuur, uitrusting die onlosmakelijk verbonden 
is met de ruimte of daarmee nauw samenhangt (ook licht en warmte)

Vrijstelling verhuur
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Uitzonderingen: 

• Opteren voor belaste verhuur (niet mogelijk bij woningen, alleen indien 
huurder onroerende zaak gaat gebruiken voor prestaties waarvoor  90% 
of meer recht op aftrek bestaat

• Parkeerruimte

Vrijstelling verhuur
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Wanneer sprake van één dienst?

In beginsel elke handeling als zelfstandige prestatie beoordelen

Tenzij:

• Economisch gezien sprake van één samengestelde dienst

• Bijkomstige dienst is ondergeschikt en vormt geen doel op zich

• Sprake is van aanvullend dienstbetoon

• Verhuur-plus wordt in nieuw vastgoedbesluit beperkt

• Strijdigheid met jurisprudentie?

Vrijstelling verhuur
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Relevante richtlijn op basis van jurisprudentie:

• Aanvullend dienstbetoon, indien onontbeerlijk voor de uitoefening praktijk

• Verhuur materialen, indien niet verplicht tot huur als zelfstandige dienst

• Passieve verhuur van de ruimte, is verhuur onroerende zaak

Vrijstelling verhuur
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Opnemen in de huurovereenkomst:

• Verklaring 90%-criterium door huurder

• Omschrijving onroerende zaak met plaatselijke en kadastrale aanduiding

• Aanvang boekjaar huurder

• Wordt niet voldaan aan één of meerdere voorwaarden: verhuur 
vrijgesteld

Belaste verhuur
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Servicekosten

• Belast of vrijgesteld van BTW?

• Zelfde BTW-regime als de verhuur

• Huurder heeft geen mogelijkheid om de servicekosten van een 
ander dan de verhuurder af te nemen

• Zelfstandig BTW-regime

• Huurder heeft de mogelijkheid om de servicekosten van een 
ander dan de verhuurder af te nemen

• Meer algemeen:

• Zakelijke markt: belast met BTW

• Particuliere markt (woningen): vrijgesteld van BTW

Actualiteiten ten aanzien van 
vastgoed

39
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• Om voorbelasting af te trekken moet worden voldaan aan de 
factuurvereisten. Cruciaal element! 

• Vaak problemen (bijvoorbeeld telefoonrekening / tankbonnetjes)

• Telefoonrekening  BTW op factuur niet in aftrek te brengen als 
factuur gericht is aan werknemer. 

• Brandstofbonnen  vermelding naam en adres van afnemer 
kan achterwege blijven, als afnemer kan worden geïdentificeerd 
via betaling via bank- of giropas, creditkaart of tankkaart.

Aftrek voorbelasting
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Aftrek voorbelasting onder andere:

• Facturen op naam voor aan ondernemer verrichtte prestaties

• Gebruik voor belaste handelingen

Geen aftrek voorbelasting:

• Vrijgestelde prestaties

• Horecabestedingen

• BUA

Aftrek voorbelasting
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• 100% vrijgesteld:  geen aftrek

• 100% belast: volledige aftrek

• Gemengd: aftrek op basis van omzetverhouding, tenzij 
werkelijk gebruik

Aftrek voorbelasting

42
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• Ontvangst van (correcte) factuur

• Moment van gaan bezigen

• Einde van boekjaar waarin ondernemer is gaan bezigen

• Eventueel herrekening / herziening bij investeringsgoederen

Moment aftrek voorbelasting
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• Let op! Check juiste stelsel en voorkom naheffingen en boetes!

• Hoofdregel: afdracht en aftrek op factuurbasis. 

Kasstelsel uitsluitend toegepast door:

- Winkeliers - Marktkooplieden

- Schoenenherstellers - Behangers

- Stoffeerders - Horeca

- Kappers - Autorijscholen

- Glazenwassers - Wasserijen

- Advocaten en procureurs die hun praktijk alleen uitoefenen

Factuur- of kasstelsel

44

Detaillisten die nagenoeg uitsluitend (90%) aan particulieren leveren

Ondernemers die ten minste 80% aan particulieren leveren en toestemming 
van de inspecteur

Let op! Bij kasstelsel aftrek ook gebaseerd op factuur

Factuur- of kasstelsel

45
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• Elektronische aangifte

• Indienen / betalen aangifte

Aangifte BTW
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Wie? 

BTW-ondernemer

Hoe? 

Aan de hand van administratie moet verschuldigde BTW worden 

vastgesteld => BTW-ondernemer moet regelmatig aantekening houden

Administratieve verplichtingen

48
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Hoelang? 

Administratie 7 jaar bewaren 

(gegevens betreffende onroerende zaken 10 jaar bewaren)

Administratieve verplichtingen
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Wie? 

Iedere ondernemer die prestaties verricht aan andere ondernemer of 
rechtspersoon (groothandelaren ook aan particulieren)

Wie niet?

• KOR

• Landbouwregeling

• Ondernemer die uitsluitend vrijgestelde prestaties verricht

Factureringsverplichtingen 
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Wanneer?

• Per transactie 

• Uiterlijk op de 15e dag volgend op de maand waarin de prestatie is 
verricht

• Periodiek prestaties (bv. schoonmaakdiensten) 

• Factuur per maand 

Doorlopende prestaties:

• Herhalende prestatie op basis van doorlopende overeenkomst;

• Welomschreven eindresultaat overeengekomen (bijvoorbeeld abonnement)

• => Factuur per periode (niet langer dan 1 jaar)

Factureringsverplichtingen 

51
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EU-factureringsregeling: 

• Factureringsregels van toepassing van land waar goederenlevering of 
dienst belast is

• Soms: regels van lidstaat waar zetel, vaste inrichting,  woonplaats of 
gebruikelijke verblijfplaats van de presterende ondernemer zich bevindt, 
indien: 

• Leverancier niet is gevestigd in EU-lidstaat waar 
goederenlevering of dienst wordt verricht en verschuldigde btw 
wordt geheven van afnemer; of

• Dienst of levering in niet-EU-lidstaat wordt verricht

Uitgaande facturen:

• Controleer uitgaande facturen op factuurvereisten

• Bij gebreken legt de Belastingdienst forse boetes op!

Factuurvereisten

52

Verzuimboete:

• Nakoming fiscale verplichtingen

• Geen sprake opzet / grove schuld

Vergrijpboete:

• Bestraffen gevallen opzet / grove schuld

• Niet / te laat betalen => Belastingdienst moet kiezen

Boete

53

Aangifte niet (tijdig) ingediend:

• Coulanceperiode 7 dagen, daarna: Boete minimaal € 61

• Geen verzuimenreeks meer

• Stelselmatig te laat: Boete maximaal € 123

Verschuldigde BTW niet tijdig betaald:

• Coulanceperiode 7 dagen

• Daarna: Boete 2% van de niet betaalde BTW  minimaal € 50 maximaal 
€ 5.278

• Bij betaling in coulanceperiode geen boete als voorgaande tijdvak 
betaling tijdig is geweest

• Stelselmatig te laat: Boete € 4.920

• Bij grove schuld of opzet: vergrijpboete

• Inspecteur moet keuze maken

Geen boete:

• Afwezigheid alle schuld

• Pleitbaar standpunt

Verzuimboete

54



19

Geen verzuimboete

Bij vrijwillige verbetering en de te betalen BTW bedraagt < € 20.000 over één 
of meer verbeteringen

Wel verzuimboete

• Boete 5% (max. € 5.278) als de vrijwillige verbetering > € 20.000

• Nooit vergrijpboete bij vrijwillige verbetering

Balansschuld (niet aangegeven / niet betaalde BTW)

Advies: Suppletie => maximale boete 5% (> € 20.000)

Geen suppletie

Verzuimboete 10% (maximaal € 5.278)

Suppletieaangifte
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Balansschuld (niet aangegeven / niet betaalde BTW)

Vergrijpboete als:

• Grove schuld => boete 25%

• Opzet => boete 50%

• Belastingdienst kan vanaf 1 januari 2012 aanvullende vergrijpboete 
(maximaal 100%) opleggen als ondernemer niet (tijdig) voldoet aan 
informatieverplichting. Komt bovenop verzuim- of vergrijpboete niet tijdig 
of te weinig betalen van BTW

• Belastingdienst landelijk project gestart innen van balansschulden 
BTW. Bedrijven die middels een suppletie vóór 1 juni 2013 alsnog de 
BTW-schulden uit voorgaande jaren hebben opgeven kunnen hoge 
boete voorkomen. Voor 2012 zal Belastingdienst rekening houden met 
becon-uitstel

Suppletieaangifte
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Bij te betalen BTW

Tijdvakken vóór 1 januari 2012:

• Heffingsrente

• Tijdvak voor berekening rente vangt aan op de dag na einde boek- of 
kalenderjaar

• Tijdvak voor berekening rente eindigt op dagtekening aanslag

Tijdvakken vanaf 1 januari 2012:

• Belastingrente

• Tijdvak voor berekening rente vangt aan op de dag na einde boek- of 
kalenderjaar

• Tijdvak voor berekening rente eindigt 14 dagen na dagtekening aanslag

Suppletieaangifte
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• Balansschulden

• Direct suppleren = vrijwillige verbetering

• Bedrag < € 20.000 : geen boete

• In andere gevallen boete 5%

• Geen suppletie = geen vrijwillige verbetering (opname rapport = geen 
vrijwillige verbetering) vergrijpboete 25% grove schuld/ 50% opzet

• In april 2013 “Actie balansschulden” aangekondigd

• Ondernemers met een BTW-schuld op de balans opgeroepen om 
voor 1 juni 2013 een suppletieaangifte in te dienen voor de 
boekjaren tot en met 2012

• Op grond van de Wet openbaarheid van bestuur verzocht om het 
plan van aanpak en de werkinstructies openbaar te maken. De 
Belastingdienst heeft aan dit verzoek voldaan 

• Blijkt dat de Belastingdienst de ondernemers met een BTW-schuld van niet 
meer dan € 50.000 enkel een verzuimboete oplegt van 10%

• Bij ondernemers met BTW-schuld meer dan € 50.000 
boekenonderzoek. Afhankelijk van uitkomst zal verzuim- of 
vergrijpboete worden opgelegd. +  onderzocht of een vergrijpboete 
op zijn plaats is

Suppletieaangifte
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• Welkom en doelstellingen

• Inleiding wondere wereld BTW

• Aangifte BTW

• Laatste aangifte van het jaar

• Vragen

Programma
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Heffing privégebruik auto 

=> Fictieve dienst

Onderscheid: 

• Auto zonder eigen bijdrage 

• Auto met eigen bijdrage

• * normale eigen bijdrage 

* te lage eigen bijdrage

Woon-werkverkeer

Privé

Privégebruik auto

60
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Vaste werkplaats overeengekomen

Reizen van de woon- of verblijfplaats naar overeengekomen vaste 
werkplaats(en), waar men (één of meerdere dagen) zijn werkzaamheden 
verricht

Geen vaste werkplaats overeengekomen

Reizen van de woon- of verblijfplaats naar een bedrijfsadres van de 
ondernemer

Geen woon-werk: 

• Bouwvakker naar bouwplaats 

• Onderhoudsmonteur of accountant naar klant tenzij vaste werkplaats is 
overeengekomen 

Woon-werkverkeer
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Privégebruik alleen woon-werkverkeer:

• Geen km-administratie

• Afstand woon-werkverkeer vaststellen en aantal dagen (of 214 dagen)

Verklaring < 500 km

Als woon-werkverkeer heffing privégebruik

Woon-werkverkeer
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Uitwerking BTW-heffing over privégebruik

Kilometeradministratie aanwezig 

21% x privé-km / totale km x  gemaakte uitgaven

Gemaakte uitgaven: 

• 1/5 x aankoopbedrag (exclusief BTW / inclusief bpm) eerste 5 jaar

• Gebruiks-onderhoudskosten als er btw op drukt (BTW-factuur)

Geen kilometeradministratie aanwezig

• 2,7% x cataloguswaarde (inclusief BTW / bpm) 

•óf voor auto’s van 5 jaar en ouder (vanaf ingebruikname):

• 1,5% x cataloguswaarde (inclusief BTW / bpm)

Privégebruik auto zonder eigen 
bijdrage

63
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Uitwerking BTW-heffing over privégebruik

Normale eigen bijdrage:

21/121 x ontvangen eigen bijdrage

Normale waarde:

Bedrag dat ondernemer ‘in de markt’ zou moeten betalen om

auto voor privédoeleinden in gebruik te kunnen geven, aan

zichzelf of aan werknemer

Standpunt:

2,7% x cataloguswaarde (inclusief BTW en bpm)

Privégebruik auto met eigen 
bijdrage

64

Te lage eigen bijdrage

Kilometeradministratie aanwezig:

• 21% x privé km / totale km x normale waarde

Geen kilometeradministratie aanwezig:

• 2,7% x cataloguswaarde (inclusief BTW / bpm)

óf voor auto’s van 5 jaar en ouder (vanaf ingebruikname):

• 1,5% x cataloguswaarde (inclusief BTW / bpm)

Let op! Over te lage eigen bijdrage geen BTW afdragen

Privégebruik auto met eigen 
bijdrage

65

Auto zonder btw verkregen  (oude 75% regeling)

(marge auto / inbreng privé / auto privévermogen)

Kilometeradministratie aanwezig: 

Aftrek BTW op basis van (verwacht) zakelijk gebruik

Geen kilometeradministratie aanwezig: 

1,5% x cataloguswaarde (inclusief BTW en bpm)

Goedkeuringen

66
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Auto(verhuur)bedrijven

Cataloguswaarde:

• Ongewogen gemiddelde van de voor privédoeleinden ter beschikking 
staande auto’s voor alle betrokkenen

Goedkeuringen

67

Geen eigen bijdrage, met km-administratie, BTW bij aanschaf in aftrek gebracht:

• 21% x (privé-km/totale km) x gemaakte uitgaven (1/5 deel aankoopbedrag in 
eerste 5 jaar + gebruiks- en onderhoudskosten)

• Aangeven bij vraag 1d BTW aangifte

Geen eigen bijdrage, geen km-administratie, BTW bij aanschaf in aftrek 
gebracht:

• Correctie 2,7% x catalogusprijs (incl. BTW en BPM)

• Correctie 1,5% x catalogusprijs na afloop 4 jaar volgend na jaar
ingebruikname

• Aangeven bij vraag 1d BTW aangifte

* Woon-werk-km tellen mee als privé-km

Privégebruik auto aangeven in 
laatste BTW-aangifte boekjaar

Eigen bijdrage normaal:

• 21/121 x ontvangen bijdrage

• Aangeven bij vraag 1a BTW-aangifte in tijdvak ontvangst

Stelling: normale eigen bijdrage indien minimaal 2,7% van de 
cataloguswaarde

Te lage eigen bijdrage, met km-administratie: 

• Correctie 21% x (privé-km/total km) x normale waarde

• Aangeven bij vraag 1d BTW aangifte

Te lage/ geen eigen bijdrage, geen km-administratie: 

• Correctie 2,7% x catalogusprijs (inclusief BTW en BPM)

• Correctie 1,5% x catalogusprijs na afloop 4 jaar volgend na jaar
ingebruikname of indien geen BTW bij aanschaf auto in aftrek gebracht

• Aangeven bij vraag 1d BTW aangifte

Privégebruik auto aangeven in 
laatste BTW-aangifte boekjaar
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HR: bij geen km-administratie bij bepaling lager privégebruik rekening
houden met:

• Aard onderneming

• Zakelijke doeleinden waarvoor auto binnen onderneming wordt gebruikt

• Positie en werkzaamheden werknemer binnen onderneming en gebruik
van auto

• Wijze waarop auto voor privédoeleinden mag worden gebruikt

 Biedt mogelijkheden voor auto’s die gebruikt worden voor ambulante
functies, zoals loodgieter die auto mee krijgt tijdens storingsdienst en bij
verbod privé gebruik

 Ook statistische gegevens kunnen lager privégebruik aantonen

Uitspraak Hoge Raad 21 april 2017

BTW op gebruik van elektriciteit, gas, warmte en water dat ziet op zakelijk 
gebruikte deel van woning => BTW-aftrekbaar

Eén nota voor gehele woon-werkpand => gehele BTW aftrektrekbaar

Wel correctie op privégebruik aangeven op laatste aangifte van het jaar 
(goede onderbouwing)!             

Privégebruik elektriciteit, gas, 
warmte en water

71

• Aftrek van BTW door BTW belaste ondernemer

• Geen aftrek bij kosten met privé karakter

• Correctie in laatste BTW-aangifte boekjaar/ via suppletie

• Kosten met privé karakter:

• Voeren van een zekere staat

• Relatiegeschenken en andere giften

• Verlenen van huisvesting, uitkeren van loon in natura, 
gelegenheid geven tot sport, ontspanning en privé vervoer of 
andere verstrekkingen voor persoonlijke doeleinden

• Het verstrekken van spijzen en dranken aan personeel 

• Geen aftrekbeperking bij een bevoordeling van maximaal 
€ 227 per persoon exclusief BTW

Besluit uitsluiting aftrek 
voorbelasting 

72
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• Geen BUA correctie indien privé element ondergeschikt (Fillibeck)

• Werkgever wordt in verband met bijzondere omstandigheden gedwongen de 
kosten voor zijn rekening te nemen

• Bijvoorbeeld verhuiskosten bij gedwongen verhuizing werknemer

• Goederen en diensten gemengd gebruik (belast gebruik/ aftrek uitgesloten)

• Voorbelasting splitsen

• Gebruik inschatten

• Herziening einde jaar van ingebruikname 

Besluit uitsluiting aftrek 
voorbelasting 
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Het voeren van een zekere staat:

• Ook wel stands- of weelde uitgaven

• Hoge Raad: 

• Standsuitgave indien voor persoonlijk gebruik en met de uitgave 
het maatschappelijk aanzien of het gewicht van de functie tot 
uitdrukking wordt gebracht

• Dode letter/ komt niet voor

Besluit uitsluiting aftrek 
voorbelasting 
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Relatiegeschenken en andere giften:

• Indien begunstigde geen recht op aftrek heeft

• Bijvoorbeeld geschenk aan BTW-vrijgestelde arts of particulier

• Niet altijd eenvoudig vast te stellen

• Voorbeelden relatiegeschenk/gift:

• Huur skybox voor met relaties bijwonen van sportwedstrijd

• Koop kaartjes voor theatervoorstelling met relaties

• Schenken van een beeld door aannemer bij oplevering 
ziekenhuis

• Schenken rolstoelbus door garage aan revalidatiecentrum

• Kleine geschenken als reclamemateriaal valt er niet onder

Besluit uitsluiting aftrek 
voorbelasting 

75
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Personeelsverstrekkingen

Verlenen van huisvesting:

• Bijvoorbeeld beschikbaar stellen van woning en huisvesting buitenlandse 
werknemers

• Let op: gemeubileerde verhuur tegen vergoeding voor maximaal 
6 maanden is eigen bijdrage belast met 6% BTW en leidt tot 
aftrek

Gelegenheid geven tot sport en ontspanning:

Bijvoorbeeld ter beschikking stellen van fitnessruimte, het maken van niet 
zakelijke excursies en uitstapjes door het personeel, aankoop van 
bijvoorbeeld een biljart- of tafeltennistafel 

Besluit uitsluiting aftrek 
voorbelasting 

76

Personeelsverstrekkingen

Vervoer vanwege de werkgever:

• Verstrekken van plaatsbewijzen voor openbaar vervoer (niet bij 
verstrekking aan gepensioneerde werknemers)

• Groepsvervoer door een andere ondernemer

Verstrekken van een fiets; geen aftrekbeperking indien:

• Fiets ter waarde van maximaal € 749 (indien duurder, aftrek BTW uit €
749)

• Fiets is verstrekt voor woon-werkverkeer (aannemelijk maken)

• Geen eerdere verstrekking in het jaar en de twee jaar daarvoor

• Er is niet voorzien in andere vormen van vervoer

Besluit uitsluiting aftrek 
voorbelasting 
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Personeelsverstrekkingen

Vervoer vanwege de werkgever:

• Werkgever draagt zorg voor groepsvervoer

Geen aftrekbeperking bij besloten busvervoer indien:

• Vervoermiddel heeft meer dan acht zitplaatsen (exclusief bestuurder)

• Geen voor een ieder openstaand vervoer volgens een dienstregeling

• Er is een vergunning krachtens de Wet personenvervoer

• De vervoermiddelen mogen uitsluitend werknemers in opdracht van de 
werkgever vervoeren 

Besluit uitsluiting aftrek 
voorbelasting 

78
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Personeelsverstrekkingen/ loon in natura

Voorbeelden:

• Kantine

• Skyboxen

• Bedrijfsfeesten (behalve spijzen en dranken)

• Jubileumgeschenken

• Kerstpakketten

• Cursussen persoonlijke sfeer

• ………

Kortom:

• Verstrekkingen met consumptief karakter

Besluit uitsluiting aftrek 
voorbelasting 
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Personeelsverstrekkingen/ loon in natura

Geen BUA:

• Loon in natura niet per definitie gelijk aan begrip voor loonheffing; BTW 
op uniformkleding is aftrekbaar ondanks mogelijke loonheffing

• Verstrekken van parkeergelegenheid voor personeel 

• Cursus, tenzij geen verband met inhoud functie werknemer

• Interne of externe arbodienst valt er niet onder

• Outplacement

• Diensten en adviezen om voor een werknemer op zo kort mogelijke 
termijn een passende functie te vinden zoals sollicitatieadvies, 
psychologische test en ondersteunende workshop 

Besluit uitsluiting aftrek 
voorbelasting 
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Personeelsverstrekkingen

Kantineregeling:

• Inventaris, vaatwasmiddel, bekertjes en dergelijke vallen er niet onder

• Over de vergoeding van personeel is veelal 6% BTW verschuldigd 

• De vergoeding voor alcoholische dranken en tabaksproducten (sinds 1 
juli 2013 belast met 21%)

Besluit uitsluiting aftrek 
voorbelasting 
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Personeelsverstrekkingen

Kantineregeling

Eten en drinken:

Aanschaffingskosten excl. BTW van spijzen en

dranken c.q. grondstoffen € a

Forfaitaire opslag van 25% € b +

-------
Theoretisch omzet € c

Werkelijke omzet (inclusief BTW) € d -

-------

Positief/negatief verschil € e

Besluit uitsluiting aftrek 
voorbelasting 
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Personeelsverstrekkingen

Kantineregeling correctie: 

• e = negatief => voorbelasting niet corrigeren/geen bevoordeling van 
personeel

• e = positief => voorbelasting eventueel herzien/wel bevoordeling
personeel

Besluit uitsluiting aftrek 
voorbelasting 
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Personeelsverstrekkingen

Kantineregeling correctie:

Bevoordeling kantine per personeelslid:

€ e (= positief verschil)

-------------------------------------

totaal aantal personeelsleden

Totale bevoordeling (kantine en andere bevoordelingen) >  
€ 227 per persoon per jaar =>correctie voorbelasting op de  bevoordeling in 
de kantine

Besluit uitsluiting aftrek 
voorbelasting 

84
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Vaststellen grens €227:

• Sinds1 juli 2011 telt auto niet meer mee

• Besloten busvervoer en fiets < € 749 telt niet mee

• Per werknemer bepalen (partner bij personeelsfeest telt niet mee)

• Alleen kosten meetellen waar BTW op drukt

• Bij duurzame investering zoals sportzaal bedrijfseconomische 
afschrijving meetellen

• Correctie voor kantineverstrekking apart beoordelen

Besluit uitsluiting aftrek 
voorbelasting 

Vaststellen grens €227

Voorbeeld kantineregeling en kerstpakket:

Aanschaffingskosten € 22.000 (exclusief BTW)

Opslag 25% € 5.500

------------

Theoretische omzet € 27.500

Werkelijke omzet € 20.000 (inclusief BTW)

------------

Verschil € 7.500

=======

Bevoordeling per werknemer € 150 (€ 7.500/50) plus € 100 (horloge) = € 250. 
Meer dan € 227. Correctie aftrek op kantine is € 450 
(6% * € 7.500). Verstrekt horloge < € 227, dus geen correctie.

Besluit uitsluiting aftrek 
voorbelasting 
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Per 1 januari 2015 is toepassing van werkkostenregeling

verplicht:

• In BUA kosten vaak zonder BTW in administratie, in WKR met BTW

• Administratie moet worden aangepast

• Verschil tussen vergoeding en verstrekking van werkgever is van belang

• Bij vergoeding door werkgever: geen aftrek voorbelasting

• Bij verstrekking door werkgever: mogelijk wel aftrek 
voorbelasting

• Voor de WKR bestaan gerichte vrijstellingen, nihilwaarderingen en 
bijzondere waarderingen voor specifieke verstrekkingen

BTW en Werkkostenregeling (WKR)
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Herrekening:

• Aanschaf volledig aftrek BTW 

• Niet definitief

• Einde 1e jaar vaststellen werkelijk gebruik

• Eventueel herrekenen als gebruik gewijzigd is in 1e jaar

Herrekening/ herziening aftrek 
voorbelasting
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Herziening

A. Roerende zaken:

Einde van de vier boekjaren volgend op het jaar van eerste ingebruikneming

B. Onroerende zaken:

Einde van de negen boekjaren volgend op het jaar van eerste 
ingebruikneming

Herrekening/ herziening aftrek 
voorbelasting
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• Welkom en doelstellingen

• Inleiding wondere wereld BTW

• Aangifte BTW

• Laatste aangifte van het jaar

• Vragen

Programma
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Vragen?
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Carola van Vilsteren
van vilsteren BTW advies

Heelsum
info@btwadvies.com
www.btwadvies.com

085 - 040 32 20
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