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Kort nieuws 

 

Aftrek onverschuldigd betaalde BTW mogelijk 

Afnemers die in rekening gebrachte BTW betalen terwijl de verleggingsregeling van 

toepassing is, kunnen zich rechtstreeks tot de Belastingdienst wenden met een verzoek tot 

terugbetaling van de onverschuldigd betaalde BTW. Om gebruik te kunnen maken van 

deze mogelijk, is wel vereist dat de afnemer een poging heeft gedaan om de BTW terug te 

krijgen van de leverancier c.q. dienstverrichter. Lees hier verder. 

  

BTW verleggingsregeling vindt geen toepassing bij onbekende afnemer 

De Rechtbank heeft geoordeeld dat de verleggingsregeling geen toepassing kan vinden 

indien de identiteit van de afnemer onbekend is. Dit komt omdat de verleggingsregeling 

mede dient ter voorkoming van misbruik en fraude. Dus er moet altijd een BTW 

identificatienummer zijn. 

  

Belastingdienst geeft toelichting op nieuwe kleineondernemersregeling BTW 

De Belastingdienst licht op haar site de wijzigingen in de huidige 

kleineondernemingsregeling toe. Zo wordt de korting op de verschuldigde BTW vervangen 

door een algehele vrijstelling van BTW en kunnen vanaf 1 januari 2020 ook 

rechtspersonen opteren voor de nieuwe kleineondernemingsregeling. Klik hier voor meer 

informatie. 

  

http://www.taxence.nl/fiscaal-nieuws/nieuws/fiscaal-nieuws/aftrek-van-onverschuldigd-betaalde-btw-lastig.166187.lynkx
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:1920&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBZWB%3a2019%3a1920
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/btw_nummers_controleren/uw_btw_nummer
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/administratie_bijhouden/btw_nummers_controleren/uw_btw_nummer
https://www.accountancyvanmorgen.nl/2019/07/16/fiscus-licht-nieuwe-kleineondernemersregeling-toe/


 

Opleggen boeten mogelijk ondanks uitblijven aftrek in rekening gebrachte BTW 

De Rechtbank heeft de vraag of de Belastingdienst een boete kan opleggen in situaties 

waarbij de in rekening gebrachte BTW niet in aftrek is gebracht bevestigd beantwoord. 

Volgens de Rechtbank dient verschuldigde BTW te allen tijde afgedragen te worden en 

doet het niet ter zake dat de afnemer de BTW niet in aftrek heeft gebracht. 

 

  

Naheffingstermijn bij onterecht verleende BTW teruggaven 

De naheffingstermijn van vijf jaar welke aan het einde van het kalenderjaar waarin BTW 

schuld is ontstaan of de teruggaaf is verleend. Recentelijk heeft het Hof geoordeeld dat de 

naheffingstermijn van vijf jaar in geval van een onterecht verleende BTW teruggaaf 

aanvangt na afloop van het einde van het kalenderjaar waarin de onterechte BTW 

teruggaaf is verleend. 

  

Terecht twee vergrijpboetes opgelegd wegens niet indienen suppletie BTW 

De Rechtbank heeft geoordeeld dat het mogelijk is tegelijkertijd een vergrijpboete op te 

leggen wegens het niet of niet tijdig betalen van de verschuldigde BTW en het niet tijdig 

indienen van een suppletieaangifte BTW. 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:328&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBZWB%3a2019%3a328
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBZWB:2019:326


  

In rekening gebrachte belastingrente als gevolg van verwisseling BTW aangiften blijft in 

stand 

Bij het opstellen zijn abusievelijk BTW aangiften van twee BTW ondernemers 

verwisselend. Dit leidde bij de ene BTW ondernemer tot een onterechte BTW teruggaaf en 

bij de andere BTW ondernemer tot een te betalen bedrag. Nadat de gemachtigde de 

omissie heeft geconstateerd en hersteld, wordt de BTW ondernemer die ten onrechte een 

BTW teruggaaf had ontvangen, geconfronteerd met een naheffingsaanslag verhoogd met 

de wettelijke belastingrente. BTW ondernemer gaat hiertegen in beroep en stelt zich op het 

standpunt dat de Belastingdienst geen rentenadeel heeft gehad. De Rechtbank gaat niet 

mee in dit standpunt en oordeelt dat de Belastingdienst terecht belastingrente heeft 

berekend. Lees hier verder. 

 

Gevangenisstraf van twaalf maanden als gevolg van BTW-fraude met 

goededoelenstichting 

Het Hof heeft geoordeeld het meermaals plegen van belastingfraude een gevangenisstraf 

rechtvaardigt, zelfs als de ten onrechte ontvangen BTW teruggaven zijn besteed aan 

goede doelen. 

 

Retourboekingen in administratie vormt omzet voor BTW 

Volgens de Rechtbank heeft de BTW-ondernemer onvoldoende aannemelijk gemaakt dat 

de retourboekingen fictieve boekingen zijn van nieuwe medewerkers. De retourboekingen 

maken daarom deel uit van de omzet en worden om die reden in de heffing van BTW 

betrokken. 

 

Eenmalig overdrachtsbelasting verschuldigd bij misverstand tenaamstelling onroerende 

zaak 

In de praktijk komt het wel eens voor dat bij de levering van een onroerende zaak de 

verkeerde tenaamstelling wordt gebruikt waarbij de tenaamstelling alleen kan worden 

gecorrigeerd door een nieuwe levering, waardoor ter zake van dezelfde transactie twee 

keer overdrachtsbelasting is verschuldigd. De Staatssecretaris acht dergelijke situaties niet 

wenselijk en keurt daarom onder voorwaarden goed dat bij een correctie van de 

tenaamstelling van een onroerend goed, op verzoek tegemoetkoming wordt verleend ten 

bedrage van de door die correctie verschuldigde overdrachtsbelasting. Als gevolg hiervan 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNNE:2019:2964&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBNNE%3a2019%3a2964
https://www.futd.nl/fiscaal-nieuws/13726/terecht-belastingrente-berekend-bij-btw-naheffing-na-verwisseling-aangiften/
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:GHSHE:2019:3313&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aGHSHE%3a2019%3a3313+
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RBNHO:2019:5166&showbutton=true&keyword=ECLI%3aNL%3aRBNHO%3a2019%3a5166


 

is er per saldo maar een keer overdrachtsbelasting verschuldigd. Om gebruik te maken 

van deze goedkeuring dient de verkrijger van het onroerend goed aan te tonen dat de 

onjuiste tenaamstelling uitsluitend het gevolg is van een misverstand. Bovendien dient het 

verzoek binnen vijf jaar na verkrijging onder de onjuiste tenaamstelling te worden 

ingediend. 

 

 

Ook fiscale eenheid kan BTW-verzuimboete krijgen 

De Rechtbank oordeelt dat ook aan een fiscale eenheid BTW een verzuimboete kan 

worden opgelegd als de fiscale eenheid BTW de verschuldigde BTW niet betaalt of niet 

tijdig betaalt. Gesteld werd wel dat een fiscale eenheid BTW geen verzuimboete kan 

krijgen opgelegd, omdat de fiscale eenheid BTW geen rechtspersoon is en een 

overtreding, zoals het niet (tijdig) betalen van BTW, alleen kan worden begaan door een 

natuurlijk persoon of een rechtspersoon. De Rechtbank maakt korte metten met dit 

standpunt en stelt dat aan een fiscale eenheid BTW wel degelijk een verzuimboete kan 

worden opgelegd. 

  

 

Commentaar 

Let op dat de verschuldigde BTW tijdig wordt aangegeven en betaald. Wanneer 

achteraf blijkt dat te weinig BTW is aangegeven of betaald dan moet er een BTW-

suppletie worden gedaan. Is het te suppleren BTW-bedrag € 20.000 of meer, dan 

legt de Belastingdienst een verzuimboete op van 5% van het te suppleren bedrag.  

 

 

 

Foto’s zijn onder voorwaarden als kunstvoorwerp voor de BTW te beschouwen 

Het Europese Hof oordeelt dat foto’s moeten worden beschouwd als kunstvoorwerpen als 

zij zijn genomen door de maker ervan, door hem of onder zijn toezicht zijn afgedrukt, 

gesigneerd en genummerd en er een oplage van maximaal 30 exemplaren is. Het is niet 

toegestaan dat EU-lidstaten een nationale regeling instellen die de toepassing van 9% 

BTW beperkt tot uitsluitend foto’s met een artistiek karakter, waarbij de Belastingdienst op 

basis van vage criteria of op basis van een ruime beoordelingsmarge moet oordelen over 

of een foto artistiek is of niet. 

  

Commentaar 



 

Kunst, verzamelvoorwerpen en antiek zijn belast met 9% BTW. Ook de verhuur van 

kunstwerken door de kunstenaar is belast met 9% BTW. De verhuur van 

kunstwerken door anderen dan de kunstenaar, zoals een kunstuitleeninstelling, is 

belast met 21% BTW.  

 

 

 

BTW en business seats: alleen BTW-aftrek bij juiste administratie 

In een zaak voor de Hoge Raad huurde een ondernemers zitplaatsen in een business 

room, met het doel zakelijke relaties te onderhouden. De business seats werden gebruikt 

door twee werknemers en (potentiële) zakenrelaties. De ondernemer had alle BTW op de 

business seats in aftrek gebracht. De Hoge Raad oordeelde dat de ondernemer geen BTW 

in aftrek kon brengen omdat de ondernemer niet had vastgelegd welke zakenrelaties van 

de business seats gebruik hebben gemaakt. Daarbij merkt de Hoge Raad op dat wanneer 

de business seats door het personeel worden gebruikt, het uitgangspunt is dat 

privédoeleinden worden gediend en de BTW-aftrek wordt beperkt in het kader van het 

BUA. 

  

 

Commentaar 

Iedere ondernemer moet een BUA-administratie bijhouden. Aan het einde van het 

jaar moet in de laatste BTW-aangifte een BUA-correctie worden gemaakt voor 

verstrekkingen voor privédoeleinden aan de ondernemer zelf, personeel en relaties. 

 

 

  



 

Laag tarief overdrachtsbelasting alleen voor woning die woning is 

Een stel heeft een deel van een voormalig klooster gekocht, dat jaren in gebruik is 

geweest als balletzaal en nu tot woning werd verbouwd. Zij wilden hier gaan wonen en op 

het moment van de verkrijging was de transformatie weliswaar in volle gang, maar nog niet 

voltooid. Onder meer het leidingwerk en de keuken en sanitaire voorzieningen zouden nog 

door de verkoper worden aangebracht. Het Hof oordeelt in dit geval, dat de voormalige 

balletzaal op het moment van verkrijging naar zijn aard nog niet als woning kon dienen, 

waardoor de verkrijging van de woning belast was met 6% overdrachtsbelasting. 

  

 

Commentaar 

De verkrijging van een onroerende zaak is belast met 6% overdrachtsbelasting. 

Betreft het een woning, dan is het tarief 2%. Uit deze uitspraak blijkt nog maar eens, 

dat niet gekeken wordt naar wat de onroerende zaak uiteindelijk is. Let er dus op, dat 

– beoordeeld naar de feitelijke situatie op het moment van verkrijging – de 

onroerende zaak naar zijn aard als woning kan dienen. 

 

 

 

BTW-beleid Belastingdienst bij levering onbebouwd terrein en bouwwerk 

Naar aanleiding van een WOB-verzoek is een document van de Belastingdienst 

gepubliceerd, waaruit blijkt, dat de levering van een onbebouwd terrein, niet zijnde een 

bouwterrein, en de oplevering van een bouwwerk op dat terrein onder bepaalde 

voorwaarden als één BTW-belaste handeling kan worden gezien. Volgens het bindende 

advies van de kennisgroep Omzetbelasting Algemeen van de Belastingdienst van een 

dergelijke situatie alleen sprake als: (1) de koper zich bij het sluiten van de 

koopovereenkomst met verkoper van de grond verbindt om (2) een 

aannemingsovereenkomst bij een aangewezen aannemer te sluiten, (3) indien de verkoper 

en de aannemer op een zodanige manier samenwerken dat zij gezamenlijk (4a) één 

ondernemer zijn of dat (4b) één van hen beide als de ondernemer jegens de koper als 

verkoper en als aannemer voor het geheel optreedt. 

  

Commentaar 

Het beleid dateert al uit 2015, maar geeft wel aan, dat het in sommige situaties 

mogelijk is om een transactie op een voor de klant zo voordelig mogelijke manier 



 

vorm te geven. Transacties met onroerende zaken leveren vaak ingewikkelde 

vraagstukken op met betrekking tot de heffing van BTW en / of overdrachtsbelasting. 

 

 

 

Bouwterrein blijft zelfs na 10 jaar nog bouwterrein voor de BTW  

Een kopende ondernemer kreeg BTW in rekening gebracht bij de aankoop van een 

preceel grond, dat door de verkoper als bouwterrein voor de BTW werd verkocht. De 

verkoper had 10 jaar daarvoor een bouwvergunning voor het perceel verkregen en 

bewerkingen aan de grond gedaan om het bouwrijp te maken. Daarna had verkoper er 

niets mee gedaan en het was in dezelfde staat als 10 jaar daarvoor verkocht. 

De Belastingdienst was van mening, dat er geen sprake meer kon zijn van een 

bouwterrein in de zin van de BTW. Het Hof kwam tot de conclusie, dat er nog steeds van 

een bouwterrein sprake was, zodat de kopende ondernemer terecht om teruggaaf van 

BTW had verzocht. 

  

 

Commentaar 

Als een perceel onbebouwde grond aan een aantal voorwaarden voldoet, dan is het 

een bouwterrein voor de BTW. De levering daarvan is van rechtswege belast met 

21% BTW. In deze zaak besliste het Hof, dat de koper een perceel bouwrijpe grond 

met een geldige bouwvergunning kreeg geleverd en dat er dus sprake was van de 

levering van een bouwterrein. Dat het die kwalificatie al tien jaar had en dat er 8 

maanden voor deze levering door natuurlijke aanwas struiken en bomen op de grond 

stonden, deed daar niet aan af. Die waren namelijk verwijderd voor er geleverd werd. 

Of grond een bouwterrein is of niet, is van wezenlijk voor de heffing van BTW en 

overdrachtsbelasting. 

 

 

 

Naheffingsaanslag BTW aan eerste verkoper onroerende zaak terecht 

 

Ondernemer A levert een onroerende zaak aan ondernemer B. Een deel van het pand was 

nog niet in gebruik genomen en het andere deel bevond zich nog in de herzieningsperiode. 

Vanwege de gedeeltelijke leegstand was de levering aan B voor dat deel van rechtswege 

met BTW belast. Voor het overige deel is geopteerd voor een BTW belaste levering. 

Vanwege de op deze levering volgende – deels – vrijgestelde levering door ondernemer B 

http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:GHAMS:2019:1684


 

aan een waterschap, blijkt dat ondernemers A en B onterecht geopteerd hebben voor een 

BTW belaste levering. Ondernemer heeft dus achteraf bezien, het pand gebruikt voor 

BTW vrijgestelde prestaties en de Belastingdienst legt daarom aan ondernemer A een 

naheffingsaanslag op voor de herzienings-BTW, die vanwege de vrijgestelde levering 

verschuldigd wordt. Het hof oordeelt, dat de Belastingdienst die naheffingsaanslag aan 

ondernemer A terecht heeft opgelegd. 

  

 

Commentaar 

Hoewel deze uitspraak niemand mag verbazen, blijkt wel weer, dat sommige 

transacties met onroerende zaken vervelende gevolgen kunnen hebben voor de 

vroegere eigenaren van dat pand.  

 

 

 

Hof van Justitie inzake BTW en bouwterrein   

 

 

Een Deense ondernemer kocht een stuk grond met daarop een pakhuis onder de 

voorwaarde, dat dit pakhuis (deels) moest worden gesloopt en vervangen door sociale 

woningbouw voor jongeren. De Deense ondernemer verkocht het terrein met pakhuis 

vervolgens aan een woningcorporatie, waarbij de ondernemer zich verplichte tot het 

opleveren van de nieuwe woningen. De Deense ondernemer was van mening, dat hij een 

bouwterrein leverde en dat die levering was uitgezonderd van de vrijstelling van BTW voor 

de levering van oude onroerende zaken. Op de prejudiciële vragen van de Deense rechter 

antwoordde het Europese HvJ echter, dat hier geen sprake van was. Weliswaar waren er 

contractueel allerlei verplichtingen overeengekomen, maar die leidden er nog niet toe, dat 

er sprake was van één economische handeling, die kon worden aangemerkt als de 

levering van een bouwterrein in de zin van de BTW. 

  

Commentaar 

In deze rubriek wordt regelmatig gemeld, dat bij transacties met onroerende zaken 

alles afhangt van hoe de transacties in overeenkomsten worden vastgelegd en dat 

veel geregeld kan worden op een voor de klant optimale wijze. Uit dit arrest van het 

Europese HvJ blijkt, dat die ruimte niet onbeperkt is. Hoewel ook na dit arrest nog 

steeds overeind staat, dat het mogelijk is om bepaalde gevolgen vooraf te regelen 



 

aan de hand goede overeenkomsten, wordt de ruimte tot interpretatie wel beperkt 

door de objectieve handelingen die verricht worden.  

 

 

  

 

ONP  

 

 

Registratie- en erkenningsdiensten artsen niet vrijgesteld van BTW 

Organisaties die voor hun leden, die BTW vrijgestelde prestaties verrichten, diensten 

verlenen kunnen onder strikte voorwaarden een beroep doen op de koepelvrijstelling. Door 

toepassing van de koepelvrijstelling wordt voorkomen dat bij de leden die BTW vrijgestelde 

prestaties verrichten  een BTW kostenpost ontstaat.  Klik hier voor meer informatie. 

De Hoge Raad oordeelt dat de koepelvrijstelling niet van toepassing is op de 

registratiediensten van een vereniging die in het kader van de bevordering van de 

geneeskunst onder andere zorgdraagt voor erkenning en registratie van opleiders en voor 

de (her)registratie van artsen in een specialistenregister. Ook is de onderwijsvrijstelling niet 

van toepassing op de erkenningsdiensten, omdat de opleidingsinrichtingen geen 

onderwijsinstellingen zijn. 

  

Commentaar 

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/tarieven_en_vrijstellingen/vrijstellingen/vrijstelling_voor_samenwerkingsverbanden
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2019:1174


 

Toepassing van de koepelvrijstelling luistert nauw. Voor meer informatie kunt u 

contact met ons opnemen via 085-0403220 of info@btwadvies.com.  

 

 

 

Alleen BTW aftrek zonnepanelen voor overtollige elektriciteit 

De Rechtbank oordeelde dat een school  alleen recht op aftrek van BTW heeft op de 

investering in zonnepanelen voor zover de opgewekte stroom uitgaat boven de door de 

school zelf verbruikte stroom. Voor de zelf verbruikte stroom geldt volgens de Rechtbank 

dat de zonnepanelen niet worden gebruikt voor BTW belaste activiteiten en in zoverre 

bestaat geen recht op aftrek van BTW. Tegen de uitspraak van de Rechtbank zal hoger 

beroep worden ingesteld. Klik hier voor meer informatie. 

  

 

Commentaar 

Klik hier voor ons BTW-tje over BTW bij zonnepanelen. 

 

 

Vraag en antwoord 

 

Hoe moeten de bezorgkosten bij bezorging van maaltijden voor de BTW worden belast? 

Wanneer een ondernemer goederen levert en daarbij is afgesproken dat de ondernemer 

die de goederen levert ook zorgt voor de bezorging van de goederen, dan gaan de 

bezorgkosten op in de levering van de goederen. Het leveren van maaltijden is belast met 

9% BTW, zodat ook de bezorgkosten zijn belast met 9% BTW. Op de factuur wordt dan 

9% BTW over het gehele factuurbedrag in rekening gebracht. 

 

Rekentool herziening BTW opfokkosten 

Op 6 augustus is op Intranet een rekentool gepubliceerd, waarmee je eenvoudig uit kunt 

rekenen hoeveel herzienings-BTW teruggevraagd kan worden met betrekking tot de 

veestapel die in het melkveebedrijf aanwezig was op de datum waarop de 

landbouwregeling niet meer van toepassing was. Om deze rekentool te kunnen gebruiken 

moet je de rundveestaat of het vee-register van het Crv in .pdf downloaden. 

 

Een in Nederland gevestigde BTW- ondernemer levert goederen aan een Nederlandse 

ondernemer, waarbij het afleveradres in België is. 50% van de factuur wordt vooruit 

mailto:info@btwadvies.com
http://www.btwadvies.com/nieuwsbrieven


 

gefactureerd, vóór het moment waarop de goederen naar België worden verzonden. Wat 

zijn hiervan de BTW-gevolgen? 

 

De goederen hebben in het kader van de levering Nederland verlaten. Er is 0% BTW 

verschuldigd vanwege een intracommunautaire levering als de leverancier: 

• aan kan tonen dat de goederen in het kader van de levering Nederland hebben verlaten 

(bijvoorbeeld aan de hand van vrachtbrieven en correspondentie met de klant), én 

• over een geldig Belgisch BTW-identificatienummer van zijn afnemer beschikt. 

Geef de levering in dat geval aan in de BTW-aangifte bij vraag 3b en in de opgaaf ICP bij 

vraag 3a. 

Bij vooruitfacturering is nog niet voldaan aan de voorwaarden voor toepassing van het 0% 

BTW-tarief, zodat Nederlandse BTW is verschuldigd door de leverancier. Wanneer later 

blijkt dat sprake is van een intracommunautaire levering en aan de voorwaarden hierboven 

genoemd is voldaan, kan de leverancier de factuur crediteren (waarbij de leverancier zich 

ervan verzekert dat de afnemer de BTW in Nederland niet terug vraagt) en een nieuwe 

factuur uitreiken met 0% BTW. Let op dat het afleveradres op de factuur in België moet zijn 

gelegen. 

  

 

Deze maand verschenen BTW-nieuwtje  

 

 

 

 In de maand september 2019 is een BTW- nieuwtje verschenen over. 

BTW heffing en aftrek van BTW bij investeringen in zonnepanelen  

 Quick Fixes BTW 2020 

  

 

Onze memo's  

 

 

Wij beschikken over verschillende memo’s over een specifiek onderwerp zoals: 

  

• Uitsluiting aftrek BTW op personeelsverstrekkingen en andere uitgaven voor privé 

doeleinden met rekenmodel; 

• BTW en factureringsregel; 

• De medische vrijstelling; nog steeds niet genezen?!; 

• BTW en sport; 

http://www.btwadvies.com/memos/uitsluiting-aftrek-btw-op-personeelsverstrekkingen-en-andere-uitgaven-voor-priv-doeleinden-met
http://www.btwadvies.com/memos/uitsluiting-aftrek-btw-op-personeelsverstrekkingen-en-andere-uitgaven-voor-priv-doeleinden-met
http://www.btwadvies.com/memos/btw-en-factureringsregels
http://www.btwadvies.com/in-de-media/accountant/de-medische-vrijstelling
http://www.btwadvies.com/cursussen/btw-en-sport


 

• Teruggaaf buitenlandse BTW 

• BTW en paarden; 

• BTW en onderwijsvrijstelling; 

• Uitlenen van personeel: wel of geen BTW; 

• BTW en margeregeling. 

De memo’s kunnen opgevraagd worden door een e-mail te sturen naar het secretariaat 

secreatriaat@btwadvies.com 

  

 

Cursussen  

 

 

 

Hieronder treft u een overzicht aan van de cursussen die wij in oktober verzorgen: 

  

Datum Onderwerp Meer informatie 

2-10-2019 
BTW en Buitenland inclusief 

Brexit 
Klik hier 

7-102019 BTW en Horeca RB Klik hier 

8-10-2019 
BTW in de administratie 

Rendement 
Klik hier 

9-10-2019 
BTW en KOR per 1 januari 

2020  
Klik hier 

14-10-2019 De KOR wordt de OVOB  Klik hier 

17-10-2019 
BTW en KOR per 1 januari 

2020 
Klik hier 

24-10-2019 
BTW bij non-for-profit 

organisties 
Klik hier 

29-10-2020 BTW in de non-profit sector Klik hier 

31-10-2019 BTW in één dag Klik hier  

     

    
 

  

 

Wist u dat...  
 

 

  

http://www.btwadvies.com/memos/teruggaaf-buitenlandse-btw
http://www.btwadvies.com/memos/btw-en-paarden
http://www.btwadvies.com/memos/btw-en-onderwijsvrijstelling
http://www.btwadvies.com/in-de-media/tijdschrift-administratie/het-uitlenen-van-personeel-wel-of-geen-btw
http://www.btwadvies.com/memos/btw-en-margeregeling
https://www.noab.nl/educatie/btw-en-buitenland-incl-brexit
https://www.rb.nl/permanente-educatie/cursus/611/btw-en-horeca?location=9&date=2019-10-07&time=1358
https://www.rendementco.nl/id52-btw-in-de-administratie.html
https://www.rb.nl/permanente-educatie/cursus/587/Btw%20en%20kleine%20ondernemersregeling%20per%201%20januari%202020
https://www.noab.nl/educatie/de-kor-wordt-de-ovob
https://www.rb.nl/permanente-educatie/cursus/587/Btw%20en%20kleine%20ondernemersregeling%20per%201%20januari%202020
https://www.vakmedianetshop.nl/cm-web/opleidingen/btw-bij-non-profit-organisaties
https://www.rendementco.nl/id28-btw-in-de-non-profitsector.html
https://www.vakmedianetshop.nl/opleidingen/btw-in-een-dag


 

 

Prinsjesdag 2019 

 

 

Dinsdag 17 September 2019 was het weer traditioneel Prinsjesdag. Voor PE Academy 

hebben we een uitzending gemaakt. Een boeiend gesprek over het effect van de 

belastingplannen op ondernemend Nederland. Zie onderstaand een preview van de 

uitzending. 

 

 

 

 

 

 
 

WIJ STAAN MET 100% BTW ADVIES VOOR U KLAAR 
 

Heeft u vragen? neem dan contact met ons op 

 

van vilsteren BTW advies bv 

Heidesteinlaan 2a 

6866 AG Heelsum 

https://www.pe-academy.nl/accountant/course/2445/focus-op-mkb-prinsjesdag-2019?utm_source=PE-Academy+en+PO-online+nieuwsbrief&utm_campaign=2958ff1eda-focus-op-mkb-prinsjesdag-2019&utm_medium=email&utm_term=0_e166d88e2f-2958ff1eda-204515513
https://www.pe-academy.nl/accountant/course/2445/focus-op-mkb-prinsjesdag-2019?utm_source=PE-Academy+en+PO-online+nieuwsbrief&utm_campaign=2958ff1eda-focus-op-mkb-prinsjesdag-2019&utm_medium=email&utm_term=0_e166d88e2f-2958ff1eda-204515513
https://www.youtube.com/watch?v=--coO_Yto8A&feature=youtu.be


 

t: 085-0403220 

e: info@btwadvies.com 
 

 

 

twitter  
 

 

facebook  
 

 

youtube  
 

 

linkedIn  
    

 

Copyright © 2018 van vilsteren BTW advies bv, alle rechten voorbehouden 

 

De informatie in deze nieuwbrief heeft een signalerend karakter en is niet bedoeld als 

advies 

Aan deze inhoud kunt u dan ook geen rechten ontlenen 
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