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De vele facetten van de BTW

Fiscaal nadeel, neutraal of
optimaal, het kan allemaal!
Een collega-fiscalist meende eens te moeten opmerken: “BTW dat
is toch broekzak vestzak”. Op zich kan dit principe voor de BTW niet
worden ontkend, maar is hier alles mee gezegd? Helaas, we moeten
u teleurstellen. Uiteraard komen er wel degelijk situaties voor waar
de BTW neutraal werkt zonder nadere sturing. De situaties waarbij
voormelde nuchtere kijk echter leidt tot een risico of een gemiste
kans komen echter evenzeer veel voor. Regelmatig blijkt dat de
toegevoegde waarde van het goed in beeld hebben van de kansen
en risico’s voor de BTW wordt onderschat. Deze onderschatting doet
zich vaak voor in sectoren waar (deels) van BTW vrijgestelde prestaties worden verricht, zoals bij medici, sociaal-culturele instellingen,
(sport)verenigingen, dorpshuizen en onderwijs. Dit komt vanwege de
zogenoemde paradox van de BTW, namelijk dat materieel bezien de
BTW-vrijgestelde ondernemers belast zijn, omdat zij geen aftrek van
voorbelasting hebben en dat belaste ondernemers zijn vrijgesteld,
omdat zij aftrek hebben en de BTW doorbelasten aan hun afnemers.

Dwarsdoorsnede
In onze dagelijkse praktijk komen we vele kansen en risico’s tegen.
Navolgend een drietal situaties.

Sportverenigingen

die wel belast zijn met BTW. Als de ontvanger in die situatie een
bedrag krijgt inclusief de BTW, dan blijft er netto zo maar circa 17%
(21% / 121% ͤ ) minder over. Met name in gevallen waarin taken door
bijvoorbeeld de overheid worden uitbesteed met daarbij een subsidie,
is er een grote kans op belastbaarheid. Dat bij een BTW-vrije subsidie
soms toch kans bestaat op (geheel of gedeeltelijke) aftrek van BTW
op kosten, blijkt ook lang niet ieder bekend en kan zeer lonend zijn
om nader te bezien.

Medici
Medici die hun eigen kosten creëren komen ook regelmatig voorbij,
zoals bij zogenoemde kostenmaatschappen, waarin meerdere medici,
gezamenlijk ondersteunend personeel onderbrengen. Of een BTWbelaste managementvergoeding aan een werkmaatschappij, die daar
niet in aftrek kan worden gebracht. Ook voor die situaties zijn echter
tal van oplossingen mogelijk, zoals onder meer het vormen van een
fiscale eenheid. Ook hier geldt echter: beter vooraf goed ingericht dan
een reparatie achteraf!
Wij helpen u graag bij het benutten van uw kansen, het beheersen
van uw risico’s en uiteraard bij alle voorkomende vraagstukken in
BTW en/of overdrachtsbelasting.

Onveranderd blijvende aandacht geldt het optimaliseren van de
BTW-positie van sportverenigingen. Met name bij investeringen en/
of renovatie in een sportaccommodatie is het veelal lonend om de
invulling voor de BTW goed te bezien. Vanwege nieuw beleid van de
belastingdienst is een beheerstichting bij een sportaccommodatie niet
meer in alle gevallen mogelijk. Dat vraagt om een alternatieve invulling.
In de afgelopen jaren hebben wij echter in diverse situaties, zowel
voor het sport als het kantinedeel, een passende oplossing kunnen
bieden zoals onder meer bij voetbal, tennis, paarden, handbal, korfbal
en atletiek.

Subsidies
Subsidies zijn toch onbelast voor de BTW. Zomaar een melding die
wij in de praktijk aantreffen. Hoewel inderdaad sommige subsidies
onbelast zijn voor de BTW, komen ook steeds vaker subsidies voor
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