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HORECA 

BTW SCAN 
 
 

A. Ondernemingsgegevens 

 

 1.  Tenaamstelling  --------------------------------------------------------- 

     

  Rechtsvorm  --------------------------------------------------------- 

 

  Statutair gevestigd te   --------------------------------------------------------- 

    

 

 2.  Adres  --------------------------------------------------------- 

    

  Postcode  --------------------------------------------------------- 

    

  Plaats  --------------------------------------------------------- 

    

    

 

 3.  Hoofdactiviteit  Hotel/Café/Restaurant/Catering/ 

    Discotheek/Verhuur zalen 

    

  Nevenactiviteiten  

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

 

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

 

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

 

    

  Welke leveringen worden verricht?  

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

 

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

     

  Welke diensten worden verricht?  

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

 

    --------------------------------------------------------- 
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B. Registratie bij belastingdienst 

 
  

 Horeca 
   Wordt BTW afgedragen door middel van het kasstelsel? 

                 Zo nee, 

   -  is er een schriftelijk verzoek ingediend om  

    het factuurstelsel te mogen toepassen? ja/nee 

 

   Zo ja, 

   - wordt het bedrag dat per einde van het  

    aangiftetijdvak "onderweg" is middels 

    betaalcheques, creditcards e.d. uit de omzet  

    geëlimineerd en in de volgende aangifte  

    bijgeteld? ja/nee 

 

   - wordt bij het gebruik van waardebonnen,  

    cadeaubonnen, consumptiebonnen e.d. pas  

    bij inlevering van deze bonnen BTW  

    afgedragen? ja/nee 

 

   - wordt de BTW op inkomende rekeningen  

    in aftrek gebracht op het moment van de  

    ontvangst van de rekening? ja/nee 

 

   -  is er een schriftelijk verzoek ingediend om  

    het kasstelsel te mogen toepassen? ja/nee 

 

 4. Wordt de kleine ondernemersregeling toegepast? ja/nee 

 

   - is er een beschikking ontheffing 

    administratieve verplichtingen?        ja/nee 
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C. Correspondentie Belastingdienst 

 

 1.  Wanneer heeft voor de laatste maal     

   BTW-controle door de fiscus plaatsgevonden? ----------------------------------- 

 

 2.  Zijn er naheffingsaanslagen-BTW opgelegd? ja/nee 

 

 3. Zijn er administratieve boeten opgelegd? ja/nee 

    

   Zo ja, waarom? ----------------------------------- 

 

 4.  Zijn er controlerapporten BTW beschikbaar    

   (op grond waarvan naheffingsaanslagen zijn 

   opgelegd)? ja/nee  

 

 5.  Zijn door de fiscus bepaalde handelwijzen of  

   berekeningsmethoden goedgekeurd ? ja/nee 

    

  Zo ja, 

  - welke? ----------------------------------- 

 

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

   - zijn deze schriftelijk vastgelegd? ja/nee  

D. Facturen 

 

 1.  Worden tijdig facturen voor verrichte   

   prestaties uitgereikt? ja/nee  

 

 2.  Wordt er een factuur uitgereikt aan niet-  

  ondernemers? ja/nee 

  

  Horeca 
 2b Wordt er een factuur uitgereikt voor het  

  verstrekken van spijzen en dranken voor gebruik  

  ter plaatsen? ja/nee 

  

 3.  Worden bij contractuele vooruitbetalingen   

   facturen uitgereikt? ja/nee 

    

 4.  Voldoen de facturen aan de wettelijke vereis- 

  ten?  ja/nee  

 

 5.  Zijn de inkomende facturen correct (NAW, BTW 

   nr., BTW apart vermeld) ja/nee  

    

 6.  Wordt bij onbekende leveranciers nagegaan of  

   deze als BTW ondernemers zijn geregi- 

   streerd? ja/nee 
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E. Leveringen en diensten 

 

 1. Worden er goederen van leveranciers   

  uit andere EU - landen gekocht? ja/nee 

 

  Zo ja, 

  - worden deze aankopen als  

   intracommunautaire verwervingen vermeld  

   op het aangiftebiljet omzetbelasting ja/nee 

    

 2. Worden er goederen van leveranciers van  

   buiten de EU gekocht? ja/nee 

    

 3.  Worden internationale diensten verricht? ja/nee 

   

  Zo ja, welke ----------------------------------- 

 

F. Vrijstellingen 

 

 1.  Zijn bepaalde prestaties vrijgesteld zoals: 

  - omwisselen van geld ja/nee 

  - afsluiten verzekeringen ja/nee 

  - verhuur gemeubileerde appartementen voor 

   langere periode ja/nee 

  - huur van grond via een erfpachtcontract of 

   opstalrecht ja/nee 

  - verhuur van onroerende zaken of gedeelte 

   daarvan ja/nee 

  - verstrekken logies aan groepen van mensen 

   of organisaties voor langere periode ja/nee 

  - verhuur zalen ja/nee 

 

  - verhuur lig- en bergplaatsen boten ja/nee 

  - verhuur tennisbanen en bowlingbanen ja/nee 

 

  - verstrekken cursussen ja/nee 

  - toegang verlenen aan niet-commerciële 

   zwembaden ja/nee 

  - verrichten van massage door aan een  

   zwembad verbonden fysiotherapeut ja/nee 

  - gelegenheid geven tot het meespelen aan 

   bingorondes (tegen betaling) ja/nee 

  - verkoop van gangbare postzegels tegen de  

   daarop vermelde frankeerwaarde ja/nee  

  - overige  

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

  Zo ja, wordt bij aftrek van voorbelasting rekening   

   gehouden met vrijgestelde prestaties? ja/nee   



   

 

 

 

 

 

 - 5 - 

G. Vergoedingen 

 

 1.  Is over de totale omzet BTW afgedragen ? ja/nee 

 

  Zo nee, waarom niet? ----------------------------------- 

  

 2.  Is over de fooien BTW afgedragen? ja/nee 

  Is over de toeristenbelasting BTW afgedragen? ja/nee 

 

 3.  Is er sprake van bijzondere vergoedingen, zoals:  

   - facturering in vreemde valuta ja/nee 

   - cadeaustelsels ja/nee 

   - kortingen voor contante betalingen ja/nee 

 

 

H.  Bijzondere omzet 

 
 1.  Wordt bij speelautomaten om de afdracht van  

   BTW gebruik gemaakt van de forfaitaire  

   methode? ja/nee 

 

 2.  Wordt bij kansspelen, golden ten,  

  bingo-opbrengsten e.d. gebruik gemaakt van de  

  BTW vrijstelling?     ja/nee 

 

  Zo ja, 

  - is er sprake van een kansspel volgens de  

   kansspelbelasting?     ja/nee 

  

 3. Wordt over de tabaksomzet geen BTW  

  afgedragen?      ja/nee 
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I. Tarieftoepassing 

 

 1.  Wordt het verlaagd tarief toegepast op de  

   volgende leveringen en diensten: 

   

 Verblijfsrecreatie 
1) Wordt het verlaagd tarief toegepast op de  

volgende leveringen en diensten 

  

 Groepsaccomodaties, conferentie-oorden 
 I) Verblijf in groepsaccomodaties of conferentie-oorden 

 - All-in-tarief voor verblijf in groepsaccomodaties  

 of conferentie-oorden ja/nee 

 - Verhuur conferentieoorden ja/nee 

 ja: Dit is niet juist. 

 

 II) Logies 

 - Verstrekken van logies aan groepen van mensen  

 voor een korte periode met gedeeltelijke of gehele  

 verzorging (bijvoorbeeld familiereünies,  

 bedrijfstraining en/of vakantiekampen). ja/nee 

 - Verstrekken van logies aan groepen van mensen  

 of organisaties voor een langere periode, dat wil  

 zeggen dat de maatschappelijke belangen van de  

 groep mensen of de organisatie zich naar de  

 accommodatie verplaatst hebben (bijvoorbeeld  

 verhuur van de accommodatie aan het Ministerie  

 van WVC voor de opvang van asielzoekers) ja/nee 

 

 III) Overige diensten van groepsaccomodaties en conferentie-oorden 

 - Verhuur van een conferentiezaal ja/nee 

 - Verhuur van een zaal voor een feest of partij ja/nee 
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 Dagrecreatie 
 I) Pretparken en ontspanningsparken 
 - All-in-tarief bij entree, inhouden dat de  

 consument van alle diensten van het park gebruik  

 kan maken ja/nee 

 - Parkeerplaats voor vervoermiddel van bezoeker  

 tegen aparte vergoeding ja/nee 

 - Verkoop van gidsjes, plaatsen, stickers en  

 dergelijke ja/nee 

 - Vervoer naar dagrecreatiebedrijven, bijvoorbeeld  

 spoorlijn Enkhuizen-Medemblik ja/nee 

 - Vervoer per spoor, tram, trolleybus, autobus  

 en taxi, voorzover het personen betreft  ja/nee 

 

 II) Dierentuin, circus, kermis, kinderboerderijen en speeltuinen 

 - Entree tot een dierentuin, waaronder begrepen  

 vogelparken en inrichtingen waarin gespecialiseerde 

 dierenverzamelingen zijn ondergebracht ja/nee 

 - Entree tot een circus ja/nee 

 - Diensten van exploitanten van kermissen ja/nee 

 - Entree tot een vaste speeltuin. ja/nee 

 - Entree tot een kinderboerderij ja/nee 

 

 III) Musea en verzamelingen 

 - Het verlenen van toegang tot openbare musea 

  (inclusief levering van catalogi en dergelijke),  

 ongeacht de aard van de te bezichtigen  

 voorwerpen ja/nee 

 - Levering van catalogi, gidsen, foto's,  

 fotokopieën en dergelijke, voorzover deze  

 leveringen nauw samenhangen met de diensten  

 van deze instellingen ja/nee 

 

 IV) Rondvaartbedrijven 

 Entreebewijs van een rondvaartbedrijf ja/nee 

 

 V) Theater 

 Entreebewijs muziekuitvoering en  

 toneelvoorstelling daaronder begrepen opera's,  

 operettes, dansen, pantonimes, revues, en  

 caberets ja/nee 
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 Horeca 
 - Verkoop van alle voedingsmiddelen, die 

 redelijkerwijs voor menselijke consumptie te  

 gebruiken zijn (inclusief grondstoffen en  

 vervangende/aanvullende produkten) ja/nee 

 - Verhuur van zalen, inclusief servicekosten ja/nee  

 -Het verzorgen van een muziekavond (entreegelden)ja/nee 

 

 Zwembaden/sauna's 

 - Toegang verlenen tot commerciële zwembaden, 

  alsmede het begeleiden van of toezicht houden  

 op het zwemmen ja/nee 

 - Het verrichten van massage door niet aan een  

 zwembad verbonden fysiotherapeut (niet  

 op medische indicatie) ja/nee 

 - Gelegenheid geven tot het nemen van saunabaden ja/nee 

 - Gelegenheid geven tot het gebruik maken van 

  snelbruiner en solarium. ja/nee 

 -Het geven van zwemles door wettelijk erkende  

 badmeester (inclusief het afnemen van examens) ja/nee 

 - Het exploiteren van kleedhokjes, douches en  

 sanitaire voorzieningen met de mogelijkheid tot  

 het onder toezicht baden in zee ja/nee 

 - Gelegenheid geven tot het plaatsen of verhuren  

 van tenten en strandhuisjes op het strand ja/nee 

 - Beheren van een zwembad, sauna, manege 

  anders dan als eigenaar ja/nee 

 

 Recreatieve voorzieningen 
 - Verhuur van midgetgolfbanen, tafeltennisruimten 

  en Oudhollandse spelen, omdat de bedoeling van   

 de partijen is: het verlenen c.q. verkrijgen van  

 gelegenheid tot sportbeoefening ja/nee 

 - Het gelegenheid geven tot beoefening van fitness ja/nee 

 - Verhuur van fietsen, karren, televisie en  

 dergelijke ja/nee 

 - Verhuur van waterfietsen ja/nee 

  - Verhuur van extra dekens, linnen goed, thee-  

 en handdoekenset, ligstoelen, kindermeubilair in  

 het kader van vakantiebesteding ja/nee 

 - Opbrengst van de biljarttafel ja/nee 

 

 Kabel-TV 
 - Doorbelasten kosten Kabel TV ja/nee 
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 Schoonmaakkosten 
 -Schoonmaakkosten ja/nee 

 

   - andere, namelijk -----------------------------------  

 

   Hoe wordt omgegaan met gecombineerde  

   diensten (diensten waarvan een deel onder  

   het verlaagd en een deel onder het algemene  

   tarief vallen)? -----------------------------------  

   

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

 2.  Worden zowel 'nul/lage/hoge' prestaties verricht?ja/nee 

 

   Zo ja, hoe wordt de omzet verdeeld naar de van    

   toepassing zijnde BTW-percentages? 

   - splitsing naar omzet    ja/nee 

   - splitsing naar inkoop    ja/nee 

 

   - anders, namelijk   -----------------------------------  

 

 
 
 

 

 


