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Benut verlaagd BTW-tarief voor renovatie en onderhoud tot 1 juli 2015
Het BTW-tarief op arbeidskosten bij renovatie, herstel en onderhoud van woningen in de
bestaande bouw is van 1 maart 2013 tot en met 31 december 2014 verlaagd van 21% naar
6%. De regeling wordt verlengd tot 1 juli 2015. Stel renovatie- of
onderhoudswerkzaamheden dus niet al te lang uit. De regeling ziet op diensten van
bouwbedrijven, schilders-, afbouw- en onderhoudsbedrijven, klusbedrijven,
installatiebedrijven, hoveniersbedrijven en (tuin)architecten.
!

De woning moet minimaal twee jaar oud zijn om gebruik te kunnen maken van het
verlaagde BTW-tarief op arbeidskosten.

Registreer tijdig voor de Mini One Stop Shop vanaf 2015 voor digitale diensten
Op 1 januari 2015 veranderen de BTW-regels voor telecommunicatie-, omroep- en
elektronische diensten (digitale diensten). Deze digitale diensten worden vanaf 1 januari
2015 belast in het land waar de afnemer van de dienst woont. Om te voorkomen dat
ondernemers zich moeten registreren in elke EU-lidstaat waar zij digitale diensten leveren,
wordt vanaf 1 januari 2015 de Mini One Stop Shop-regeling ingevoerd. Bij een registratie
vóór 31 december 2014 is deelname vanaf 1 januari 2015 mogelijk.

BTW-teruggaaf voor eigenaren van zonnepanelen
Het Europese Hof van Justitie heeft beslist dat de exploitatie van zonnepanelen voor de
BTW moet worden aangemerkt als een economische activiteit. Daarna kwam de vraag op
hoe Nederlandse particuliere eigenaren van zonnepanelen ten aanzien van de BTW moeten
handelen. Uit antwoorden van de staatssecretaris van Financiën en een toelichting van de
Belastingdienst volgt dat de zonnepaneleneigenaren voor de BTW-plicht aannemelijk
moeten maken dat de opgewekte elektriciteit duurzaam en tegen vergoeding wordt geleverd
aan de energieleverancier. Verder moeten zij zich melden bij de Belastingdienst als ze de
BTW op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen willen terugvragen. Na het jaar van
investeren kan btw-aangifte achterwege blijven als de te betalen BTW over de omzet na
aftrek van de voorbelasting op de aanschaf en installatie van de zonnepanelen over een
kalenderjaar € 1.345 of minder is (onder dat bedrag is na toepassing van de
kleineondernemersregeling per saldo geen BTW verschuldigd). Particuliere eigenaren
overschrijden deze grens vaak niet. In dat geval neemt de Belastingdienst aan dat de
particuliere eigenaar heeft verzocht om niet te hoeven voldoen aan de administratieve
verplichtingen als ondernemer en mag de eigenaar ook geen BTW in rekening brengen.
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Er bestaat in elk geval geen recht meer op teruggaaf van BTW die voor de aanschaf en
installatie van de zonnepanelen in rekening is gebracht vóór 1 april 2013, als men zich niet
tijdig als ondernemer heeft gemeld bij de Belastingdienst.

Verzoek om teruggaaf herzienings-BTW bij leegstand na vrijgestelde verhuur
De Hoge Raad heeft beslist dat recht op teruggaaf van BTW bestaat in de situatie dat
sprake is van leegstand tijdens de herzieningsperiode en het desbetreffende pand vóór de
leegstand vrijgesteld van BTW is verhuurd. Doorslaggevend voor de teruggaaf van
herzienings-BTW is het (voorgenomen) gebruik voor belaste handelingen na de periode van
leegstand.

Dien tijdig verzoek in voor teruggaaf BTW op ander bankrekeningnummer
Uitbetalingen van BTW mogen op grond van een besluit plaatsvinden op een bankrekening
die op naam staat van een ander dan de ondernemer die recht heeft op de teruggaaf. De
ondernemer moet daarvoor wel een schriftelijk verzoek indienen bij het competente kantoor
van de Belastingdienst.
!

Bij het verzoek moet een verklaring worden meegestuurd waarin de ondernemer aangeeft
op welke bankrekening de BTW-teruggave moet worden uitbetaald en op wiens naam die
bankrekening staat.

Vraag BTW over facturen van niet-betalende debiteuren terug
BTW die al is afgedragen maar niet (meer) van de debiteur kan worden geïnd, kan bij de
Belastingdienst worden teruggevraagd. Deze BTW mag niet worden aangegeven op het
suppletieformulier en ook niet in de eerstvolgende aangifte BTW, maar moet in briefvorm
worden ingediend bij de Belastingdienst. Dit moet gebeuren binnen één maand na afloop
van het aangiftetijdvak waarin is gebleken dat de debiteur niet zal betalen.

Meld verbreken fiscale eenheid voor de BTW zo snel mogelijk
Als niet langer wordt voldaan aan de voorwaarden voor het bestaan van een fiscale eenheid
voor de BTW, loopt de hoofdelijke aansprakelijkheid voor de BTW-schulden van alle
ondernemingen binnen de fiscale eenheid door zolang de fiscale eenheid bestaat. De
fiscale eenheid wordt niet met terugwerkende kracht beëindigd, zodat het erg belangrijk is
dat zo snel mogelijk schriftelijk aan de Belastingdienst wordt gemeld dat de fiscale eenheid
moet worden verbroken.
!

De Belastingdienst zal een verbreking van de fiscale eenheid alleen accorderen als er in
financieel, organisatorisch of economisch opzicht geen sprake meer is van een eenheid.
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Pas kleineondernemersregeling (KOR) toe bij een laag BTW-bedrag
Ondernemers die op jaarbasis maximaal € 1.883 aan BTW (na aftrek van voorbelasting) zijn
verschuldigd, komen in aanmerking voor de kleineondernemersregeling (KOR). In dat geval
hoeft de ondernemer een deel van de BTW niet te voldoen. Er geldt zelfs een vermindering
van 100% als de ondernemer op jaarbasis niet meer dan € 1.345 aan BTW is verschuldigd.
!

De KOR geldt niet voor rechtspersonen.

Kies het meest gunstige BTW-aangiftetijdvak
BTW-ondernemers mogen de aangifte BTW per kwartaal of per maand doen. Hierdoor valt
een liquiditeitsvoordeel te behalen. Als BTW moet worden afgedragen, is kwartaalaangifte
aan te raden. Bij een structurele teruggave van btw is maandelijkse aangifte uiteraard een
betere keuze.

Betaal brandstof voor de zakelijke auto niet contant
Als sprake is van een auto van de zaak is alle BTW die voor de auto wordt betaald als
voorbelasting terug te vragen. Deze voorbelasting gaat verloren als de brandstof contant is
betaald omdat in dat geval niet duidelijk is wie de brandstof heeft betaald. Zorg er daarom
voor dat de brandstof wordt betaald met een bankpas, tankpas of creditcard.

Neem BTW over privégebruik auto op in laatste aangifte
Als de auto van de zaak ook privé wordt gebruikt, moet de BTW over het privégebruik in de
laatste BTW-aangifte van het jaar worden aangegeven. Het privégebruik auto is voor de
BTW vanaf 1 juli 2011 als fictieve dienst belast naar het werkelijke privégebruik van de auto.
Als uit de administratie niet blijkt in hoeverre de auto voor privédoeleinden is gebruikt, is het
ook toegestaan om 2,7% van de catalogusprijs van de auto (dat is de prijs inclusief BTW en
BPM) als privégebruik voor de BTW in aanmerking te nemen. Als het werkelijke
privégebruik lager is, mag de BTW worden gecorrigeerd over dit lagere bedrag.
!

Is een auto vanaf het jaar van ingebruikneming vijf jaren in de onderneming gebruikt en
behoort de auto tot het bedrijfsvermogen van de ondernemer, dan mag een bijtelling van
1,5% worden gehanteerd. Ook als bij de aanschaf van de auto geen BTW in aftrek is
gebracht, mag voor de berekening van de BTW over het privégebruik worden uitgegaan van
deze 1,5%.
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Dien tijdig correctie in van BTW-aangiften over 2014 (en eerdere jaren)
Als te weinig of te veel BTW is aangegeven, moet dit zo snel mogelijk worden gecorrigeerd
door middel van een suppletie (ofwel vrijwillige verbetering). Het suppletieformulier is te
downloaden op de website van de Belastingdienst. Als de BTW-correctie minder bedraagt
dan € 1.000, mag de correctie worden verwerkt in de eerstvolgende aangifte BTW. Het
maakt daarbij niet uit of het gaat om een betalen of een te ontvangen bedrag.
!

De BTW-schuld zelf aangeven beperkt de hoogte van de belastingrente en de boete. Wacht
dus niet tot de Belastingdienst naar aanleiding van een eventuele controle een
naheffingsaanslag oplegt.

Deze publicatie bevat informatie in samengevatte vorm en is daarom enkel bedoeld als
algemeen leidraad. Ze is niet bedoeld om te dienen als een substituut voor gedetailleerd
onderzoek of voor het aanwenden van een professioneel oordeel. Van Breukelen
accountants kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verlies van iemand die
handelde of afzag te handelen ten gevolge van enige informatie in deze publicatie. Bij elke
specifieke aangelegenheid, dient steeds een adviseur geraadpleegd te worden.
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