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Programma

• Welkom en doelstellingen

• Factuurvereisten & administratieve verplichtingen

• Inkoop

– Aftrek van voorbelasting

– Eindejaarscorrecties

– BUA

– Auto

– Inkopen door ondernemers die vrijgestelde presentaties verrichten

• Verkoop

– Tarief

– Verkoop buitenland

– Intracommunautaire leveringen

– Verlegging

– Vrijstelligen

• Controle Belastingdienst

• Vragen
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Factuurvereisten

• Ondernemer die prestaties verricht moet factuur uitreiken

• In bepaalde gevallen maakt de afnemer de factuur  op (self-billing)

• Juiste factuur is voorwaarde ondernemer voor aftrek BTW

• Uitreiking uiterlijk op de 15e dag na maand verrichting prestatie 

• Inhoud is verbonden aan voorwaarden
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Factuurvereisten

• Datum van uitreiking (factuurdatum)

• Factuurnummer

• BTW-nummer leverancier

– Fiscale eenheid  BTW-nummer van het onderdeel dat levering/dienst 
verricht

• Naw-gegevens leverancier

• Naw-gegevens afnemer

• Gegevens fiscale vertegenwoordiger:

– Naw-gegevens fiscale vertegenwoordiger + BTW-nummer fiscaal 
vertegenwoordiger

• Hoeveelheid en aard geleverde goederen of omvang en aard van de 
verrichte diensten

• Tijdstip levering/dienst

– Bij doorlopende prestaties periode vermelden

• Vergoeding per tarief

• BTW-tarief

• BTW-bedrag

• Duiding vrijstelling, intracommunautaire levering, verlegging
5

Factuurvereisten

Bijzondere factuurvereisten:

• BTW-identificatienummer afnemer

• Gegevens vaststellen nieuw vervoermiddel

• Duiding toepassing margeregeling

• Gegevens fiscaal vertegenwoordiger

De volgende specifieke vermeldingen op de factuur verplicht:

• Als de bijzondere regeling voor reisbureaus wordt gehanteerd: 
‘bijzondere regeling reisbureaus’

• Bij toepassing van de margeregeling ‘bijzondere regeling -
gebruikte goederen’ of ‘bijzondere regeling - kunstvoorwerpen’ dan 
wel ‘bijzondere regeling - voorwerpen voor verzamelingen of 
antiquiteiten’

• Bij verlegging van BTW: “BTW-verlegd”
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Factuurvereisten

Factuur moet voldoen aan nieuwe EU-regels

Uitgaande facturen:

• Controleer uitgaande facturen op factuurvereisten

• Bij gebreken legt de Belastingdienst forse boetes op! 

– Maximaal €5.278

Let op:

• Bewaren digitale facturen    

• Digitale facturen en administratieve verplichtingen

• Waar liggen de aandachtspunten bij BTW-controle, ook in het 
kader van Horizontaal Toezicht 
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Factuurvereisten

• BTW-risico => onjuiste of geen factuur

• Geen aftrek afnemer

• Teveel BTW vermeld op factuur wel verschuldigd

• Uitreiken onjuiste factuur is strafbaar!!! 

• Boete tot € 5278 per factuur

• Acceptatie kleine formele gebreken door Belastingdienst
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Administratieve verplichtingen

Aangifte:

• BTW voldoen op aangifte

• Elektronische aangifte per:

– Jaar

– Kwartaal

– Maand

• Indienen binnen een maand na afloop tijdvak
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Administratieve verplichtingen

Algemene verplichtingen:
• Aantekening houden van inkomsten en uitgaven met betrekking tot:

– Leveringen
– Diensten
– Intracommunautaire verwervingen
– Invoer

• Bewaarplicht facturen
– 7 jaar
– Met betrekking tot onroerende zaken 10 jaar
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Administratieve verplichtingen

Registratie:

• Aanvraag opgaaf startende onderneming

• Toekenning BTW-identificatienummer

• Registratie in buitenland
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Administratieve verplichtingen

Listing

• Per kwartaal lijst ter zaken van intracommunautaire leveringen 
(> 50.000 p/m) en diensten

• Vermelden:
– Per BTW-identificatienummer
– Vergoeding voor de goederen
– Vergoeding voor de diensten

• Moet overeenstemmen met BTW-aangiften
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Inkoop

Aftrek van voorbelasting

Ondernemer heeft recht op aftrek van BTW, indien:

• In rekening gebracht door andere ondernemer

• Voor aan hem verrichte leveringen en diensten

• Op een op de voorgeschreven wijze opgemaakte factuur (*)

• (*)  Factuur moet voldoen aan de factuurvereisten!
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Inkoop

Aftrek van voorbelasting

• Belang controle inkoopfacturen

• Voldoet factuur niet aan voorwaarden  geen aftrek

Uitzondering:

• Openbaarvervoerbewijzen

• Benzinebonnen

• Ondernemers die inkopen van landbouwregelaars (landbouwers 
onder de landbouwregeling)
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Inkoop

Aftrek van voorbelasting; tijdstip

• Ontvangst van correcte factuur

• Moment van ingebruikname

• Einde boekjaar van ingebruikname

• Herzieningsjaren
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Inkoop

Aftrek voor zover belaste prestaties

BTW-risico’s:

• Tijdvak

• Factuur

• Vrijstellingen

• Correcties op aftrek
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Inkoop

Inkopen door ondernemers die vrijgestelde prestaties verrichten

Vrijgestelde ondernemers toch belaste verwerving:

• Verwervingen uit andere EU-landen in het lopende kalenderjaar 
meer dan € 10.000; of

• Verwervingen uit andere EU-landen in het voorafgaande 
kalenderjaar meer dan € 10.000

• Gevolg: intracommunautaire levering tegen 0% en verwerving in 
eigen land (vraag 4b op de Nederlandse BTW-aangifte)

• Optie belaste verwervingen

• Discussie tandprothesen
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Inkoop

Inkopen door ondernemers die vrijgestelde prestaties verrichten

Diensten buitenlandse ondernemer vaak belast in Nederland:

• Verlegging verschuldigdheid naar Nederlandse afnemer

• In eigen BTW-aangifte BTW berekenen

• Ook als afnemer alleen vrijgestelde prestaties verricht
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Inkoop

Eindejaarscorrecties:

• Privé-gebruik elektriciteit, gas, warmte en water

• Relatiegeschenken en andere giften

• Personeelsverstrekkingen

• Verstrekkingen spijzen en dranken aan personeel

• Herziening aftrek voorbelasting (belast/vrijgesteld)

• Fictieve dienst, zoals auto
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Inkoop

Besluit uitsluiting aftrek voorbelasting 

• 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

• 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
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Inkoop

Besluit uitsluiting aftrek voorbelasting 

• 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
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Inkoop

Besluit uitsluiting aftrek voorbelasting 

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
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Inkoop

Besluit uitsluiting aftrek voorbelasting 

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 9% 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 

24



9

Inkoop

Besluit uitsluiting aftrek voorbelasting 

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
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Inkoop

Besluit uitsluiting aftrek voorbelasting 

Personeelsverstrekkingen

Vervoer vanwege de werkgever:

Werkgever draag 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 
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Inkoop

Besluit uitsluiting aftrek voorbelasting 

Personeelsverstrekkingen/ loon in natura

Voorbeelden:

• Kantine

• Skyboxen

• Bedrijfsfeesten (behalve spijzen en dranken)

• Jubileumgeschenken

• Kerstpakketten

• Cursussen persoonlijke sfeer

• ………

Kortom:

Verstrekkingen met consumptief karakter
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Inkoop

Besluit uitsluiting aftrek voorbelasting 

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 
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Inkoop

Besluit uitsluiting aftrek voorbelasting 

Personeelsverstrekkingen

Kantineregeling:

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

• Over de vergoeding van personeel is veelal 9% BTW verschuldigd 
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Inkoop

Besluit uitsluiting aftrek voorbelasting 

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

30
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Inkoop

Besluit uitsluiting aftrek voorbelasting 

Personeelsverstrekkingen

Kantineregeling correctie: 

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

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

Besluit uitsluiting aftrek voorbelasting 

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
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Inkoop

Besluit uitsluiting aftrek voorbelasting 

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
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Inkoop

Heffing privégebruik auto:

=> fictieve dienst

Onderscheid: 

• Auto zonder eigen bijdrage 

• Auto met eigen bijdrage

* normale eigen bijdrage 

* te lage eigen bijdrage

Woon-werkverkeer:

Privé
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Inkoop

Privégebruik auto zonder eigen bijdrage

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)
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Inkoop

Privégebruik auto met eigen bijdrage

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)

36



13

Inkoop

Privégebruik auto met eigen bijdrage

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
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Inkoop

Goedkeuringen

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)
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Inkoop

Goedkeuringen

Auto(verhuur)bedrijven

Cataloguswaarde:

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

• Voor alle betrokkenen

39
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Inkoop

BTW en auto

Arresten Hoge Raad 21 april 2017:

• Zaaknummer 15-02004, 15/02180, 15/02212 en 15/02240

• Ook BTW correctie over privégebruik eerste halfjaar 2011

• BTW heffing over normale waarde als vergoeding is toegestaan

• Toepassing forfait voor privé gebruik is toegestaan, ook met 
terugwerkende kracht tot 1 juli 2011

• BPM in de heffingsgrondslag is toegestaan

• Ook BTW privégebruik voor geleasde auto

• Ondernemer moet werkelijk privégebruik onderbouwen

• Omvang privégebruik niet alleen op basis van sluitende
kilometeradministratie (verwezen naar Hof)

Inkoop

BTW en auto

Omvang privé gebruik niet alleen op basis van sluitende
kilometeradministratie

• Met inachtneming van omstandigheden privé gebruik bepalen

− De aard van de onderneming

− De zakelijke doeleinden waarvoor de auto binnen de 
onderneming bruikbaar is

− De positive en de werkzaamheden binnen de onderneming van 
de person die de auto gebruikt

− Hetgeen bekend is omtrent de wijze waarop de auto voor privé
doeleinden mag worden gebruikt of is gebruikt

− Statistische gegevens indien bruikbaar voor de specifieke situatie

Inkoop

BTW en auto

Omvang privé gebruik niet alleen op basis van sluitende
kilometeradministratie

• Arrest Hoge Raad biedt mogelijkheden voor:

− Ambulante werknemers

− Verbod op privé gebruik

− Zakelijke kilometers worden bijgehouden (en begin- en eindstand
bekend)

− Statistische gegevens bruikbaar voor de specifieke situatie

• Belastingdienst doet uiterlijk 2 juni 2017 collectief uitspraak op 
ingediende bezwaren

• Naar verwachting afwijzing met termijn om afwijking forfait te 
onderbouwen > actie: gegevens verzamelen
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• Controle Belastingdienst

• Vragen

43

Verkoop

Tarief

3 tarieven:

• 0% Uitvoer, intracommunautaire leveringen

• 9% Eerste levensbehoeften, geneeskundige 
doeleinden, boeken 

• 21% Overig

BTW-risico’s met betrekking tot:

• Toepasbare tarief

• Combinaties van leveringen en/of diensten

• Splitsbaar of niet?

Dus goed onderkennen wat prestatie is en tegen welk tarief belast! 

BTW-risico => naheffing bij verlaagd tarief en nultarief
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Verkoop

Buitenland

Tarief; 0%

• 0% is niet vrijgesteld!
• 0% geeft recht op aftrek van voorbelasting
• Toepassing 0%-tarief aantonen aan de hand van boeken en bescheiden

• Aantonen 0%-tarief wordt in de praktijk onderschat!
• BTW-risico => Naheffingsaanslagen en boeten

Bij intracommunautaire leveringen/diensten aanvullende factuurvereisten:
• BTW-identificatienummer afnemer op factuur vermelden
• Vermelding “intracommunautaire levering”

• Let op! Geen BTW-identificatienummer géén 0%-tarief/verlegging 
toepassen

• Let op! Verificatie BTW-identificatienummer afnemer

45



16

Verkoop

Buitenland

Intracommunautaire leveringen

• Goederenverkeer tussen lidstaten van EU

• BTW-risico met betrekking tot plaats van prestatie

• In principe belast daar waar goederen aankomen

• Hierop zijn echter nodige uitzonderingen 
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Verkoop

Buitenland

Intracommunautaire leveringen

Met wie doet u zaken?

Tips: 

• BTW-identificatienummers van uw afnemers verifiëren bij 
Belastingdienst

• Bewijzen bewaren
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Verkoop

Buitenland

Intracommunautaire leveringen opnemen in Opgaaf 
Intracommunautaire Prestaties

Tip: Het bedrag wat in nieuwe opgaaf ICP staat, moet overeenkomen 
met vermelde bedrag in rubriek 3b van BTW-aangifte

BTW-risico’s:

• Naheffingaanslag

• Boete

48
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Verkoop

Verlegging; wanneer?

Bij:

• Onderaanneming en uitlenen personeel

• Met betrekking tot onroerende zaken of schepen of vervaardigen 
van kleding

Niet: uitvoering van een werk van stoffelijke aard

Én:

• Niet in Nederland gevestigde ondernemers

• Prestatie belast in Nederland

• Afnemer is in Nederland gevestigde ondernemer
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Verkoop

Verlegging; wanneer?

Ook:

• Nederlandse ondernemer die diensten verricht

• Aan ondernemer in andere lidstaat

Voorbeeld intellectuele diensten:

• Advies- en accountancy

• Licenties en octrooien

• Reclame
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Verkoop

Vrijstellingen

• Bepaalde prestaties niet belast met BTW maar vrijgesteld
• Geen BTW verschuldigd over vergoeding
• Geen aftrek of gedeeltelijke aftrek BTW
• BTW-risico:

– Vrijstelling niet of verkeerd toepassen
– Boetes
– Naheffingen
– Heffingsrente 
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Verkoop

Vrijstellingen

• Onroerende zaken
• Gezondheid, leven en dood
• Sport 
• Financieel en verzekeringen
• Cultuur 
• Onderwijs en kinderopvang
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Verkoop

Vrijstellingen

Vast stellen of daadwerkelijk sprake is van vrijstelling

BTW-risico:
• Aanvullende voorwaarden:

– Geen winst beogen
– Omzetdrempels
– Toetsing ministeriele regeling
– Vrijstelling onroerende zaken wordt apart ingegaan
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Verkoop

Vrijstellingen

BTW-risico => aftrek van voorbelasting

Voorbelasting uitsplitsen naar:
• Voorbelasting rechtstreeks toerekenbaar aan belaste prestaties
• Voorbelasting rechtstreeks toerekenbaar aan vrijgestelde prestaties
• Voorbelasting toerekenbaar aan zowel vrijgestelde als belaste 

prestaties
• Berekenen naar rato omzet of werkelijk gebruik

54
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Programma

• Welkom en doelstellingen

• Factuurvereisten & administratieve verplichtingen

• Inkoop

– Aftrek van voorbelasting

– Eindejaarscorrecties

– BUA

– Auto

– Inkopen door ondernemers die vrijgestelde presentaties verrichten

• Verkoop

– Tarief

– Verkoop buitenland

– Intracommunautaire leveringen

– Verlegging

– Vrijstelligen

• Controle Belastingdienst

• Vragen
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Controle Belastingdienst

• Controle op juistheid en volledigheid van ingediende BTW-
aangiften

• Correcties leiden tot naheffingsaanslagen of teruggaven
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Controle Belastingdienst

• BTW-onderzoek door Belastingdienst middels steekproef

• Uitkomsten worden geëxtrapoleerd naar andere jaren (naheffing 
kan maximaal 5 kalenderjaren terug)

• Steekproef goedgekeurd door Hoge Raad

• Ondernemer moet aantonen dat uitkomsten steekproef onjuiste 
weergave is van realiteit

• Incidentele fouten of structurele fouten?
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Controle Belastingdienst

• Steekproef ook door ondernemer zelf

• Bijvoorbeeld nulmeting in het kader van horizontaal toezicht

• Periodieke steekproef als onderdeel van tax control 
framework/horizontaal toezicht
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Controle Belastingdienst

Teruggaaf BTW

Teruggaafverzoeken extra scherp gecontroleerd:

• Bij groot bedrag op teruggaafverzoek

• Bij ondernemers die BTW aftrekken zonder dat daar omzet 
tegenover staat

• Controle bij ondernemers die voor 2013 geen suppletie aangifte 
hebben ingediend

Let op: teruggaafverzoek moet correct zijn!
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Programma

• Welkom en doelstellingen

• Factuurvereisten & administratieve verplichtingen

• Inkoop

– Aftrek van voorbelasting

– Eindejaarscorrecties

– BUA

– Auto

– Inkopen door ondernemers die vrijgestelde presentaties verrichten

• Verkoop

– Tarief

– Verkoop buitenland

– Intracommunautaire leveringen

– Verlegging

– Vrijstelligen

• Controle Belastingdienst

• Vragen
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Vragen?
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Carola van Vilsteren
van Vilsteren BTW advies

Heelsum
info@btwadvies.com
www.btwadvies.com

085-0403220
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Op de hoogte blijven van het laatste BTW nieuws? U  kunt zich 
via het contactformulier op onze website aanmelden voor onze 

gratis BTW-nieuwtjes


