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Vragenbrief Belastingdienst voor stichtingen en verenigingen
Wij hebben in onze nieuwsbrieven reeds gemeld dat Stichtingen en Verenigingen in
2010 bijzondere aandacht krijgen van de Belastingdienst. In Nederland zijn 480.000
stichtingen waarvan er slechts 80.000 bekend zijn bij de Belastingdienst. Eind vorige
week bleek dat de Belastingdienst is begonnen met het versturen van vragenbrieven
aan stichtingen en verenigingen. Hoewel de vragen simpel lijken, is het zaak dat de
antwoorden zorgvuldig geformuleerd worden. Hebt u cliënten die een dergelijke
vragenbrief hebben ontvangen dan helpen wij u graag bij het beantwoorden van deze vragen.
Maak bezwaar tegen BUA-correctie en correctie privé-gebruik auto
Maak tijdig bezwaar (binnen 6 weken na het indienen van de BTW-aangifte) tegen de
BTW-aangifte over het laatste tijdvak van 2009! Een concept bezwaarschrift kunt u
opvragen door een e-mail te sturen naar: info@btwadvies.com.
In tegenstelling tot FB/CB maakt van vilsteren BTW advies geen bezwaar tegen de
BTW-correctie voor het privé-gebruik van de ondernemer. Ons standpunt is niet gewijzigd ten opzichte van vorig jaar en wij zijn het dus nog steeds niet eens met de
argumenten die door Van Driel & Fruijtier worden aangevoerd om hier wel bezwaar
tegen te maken.
Teruggaafverzoeken correctie privé-gebruik auto werknemer
Voor diverse cliënten hebben wij verzoeken om teruggaaf ingediend omdat de correctie privé-gebruik op basis van statistische gegevens een aanzienlijk lagere correctie oplevert ten opzichte van de forfaitaire correctie.
Aangezien de Belastingdienst bedolven is onder de teruggaafverzoeken en de schade
voor de Belastingdienst in de miljoenen kan gaan lopen, zullen de teruggaafverzoeken gecentraliseerd worden afgehandeld. Momenteel wordt onderzocht in hoeverre
de Belastingdienst iets tegen de argumenten kan inbrengen en of een proefprocedure
gestart wordt. In afwachting daarvan worden alle teruggaafverzoeken aangehouden.
Als u vragen over het voorstel of de huidige regeling heeft, kunt u uiteraard contact
met ons opnemen op telefoonnummer 026-3698349 of via e-mail info@btwadvies.com.
Melkquotum
Verkoop en verhuur van melkquotum een verhaal zonder einde.
In het landbouwbesluit van 15 juni 2006 heeft de staatssecretaris goedgekeurd dat bij
de incidentele verkoop van melkquotum heffing van BTW achterwege kan blijven bij

landbouwers die gebruik maken van de landbouwregeling. Als voorwaarde wordt
daarbij gesteld dat deze landbouwer niet al op andere gronden in de heffing van
BTW is betrokken. Hierbij is steeds aangenomen dat de beoordeling of een landbouwer in de heffing is betrokken moet plaatsvinden op het moment van de overdracht
van het melkquotum. Het standpunt is dan ook door van vilsteren BTW advies ingenomen dat indien de incidentele verhuur van melkquotum eindigde op 31 maart van
enig jaar en werd gevolgd door een verkoop in bijvoorbeeld juni van hetzelfde jaar
deze verkoop zonder heffing van BTW kon plaatsvinden. Dit standpunt is in voorkomende gevallen bevestigd door de Belastingdienst. Immers de landbouwer verrichte op het moment van de verkoop geen structurele belaste prestaties.
Nieuw standpunt belastingdienst!
De Belastingdienst is echter van mening dat bovengenoemd standpunt niet juist is.
Naar wij onlangs hebben vernomen, neemt de Belastingdienst landelijk het volgende
standpunt in.
Indien een landbouwer, die gebruik maakt van de landbouwregeling, in een boekjaar
zowel melkquotum verhuurt en verkoopt, is de landbouwer terzake van deze verkoop BTW verschuldigd. Ter zake van een dergelijke verkoop kan geen beroep worden gedaan op de goedkeuring.
In verband met dit landelijke standpunt zal aan iedere landbouwer die incidenteel
aangifte doet van de verhuur van melkquotum een jaaraangifte voor de BTW worden uitgereikt. De landbouwer wordt uitsluitend voor de verhuur en eventueel verkoop van quotum als BTW-plichtige aangemerkt. De landbouwregeling blijft van
toepassing op de overige prestaties van de landbouwer die onder artikel 27 Wet Omzetbelasting 1968 vallen. De toetsing of over de incidentele verkoop van melkquotum
BTW is verschuldigd, vindt per boekjaar plaats. Indien in een boekjaar geen sprake is
van verhuur maar wel van verkoop van gebruiksquotum kan wel een beroep op de
goedkeuring worden gedaan.
Standpunt van vilsteren BTW advies
Wij zijn van mening dat indien in een boekjaar sprake is van verkoop van melkquotum, gevolgd door de incidentele verhuur, de eerdere verkoop niet in alle gevallen
belast is met BTW. Met betrekking tot de verschuldigdheid van BTW ter zake van de
verhuur van melkquotum loopt een procedure voor Rechtbank Arnhem. Inzet is de
vraag of de verhuur van melkquotum als BTW-vrijgestelde agrarische dienst zoals
bedoeld in artikel 27 wet Omzetbelasting 1968 moet worden aangemerkt.
Gezien bovenstaande is er nog altijd onduidelijkheid over de heffing van BTW ten
aanzien van de verhuur en de incidentele overdracht van melkquotum. Indien u dit
wenst, kunnen wij de BTW-gevolgen inzichtelijk maken.
Vermogensetikettering; bij woon/werkpanden alleen nog aftrek voor zakelijk gebruik
Etiketteren en aftrek
Sinds de arresten Seeling en Charles en Charles-Tijmens van het Europese Hof van
Justitie kunnen bepaalde BTW-ondernemers een investeringsgoed dat zowel voor
zakelijke als voor privé-doeleinden wordt gebruikt, volledig tot het BTWbedrijfsvermogen rekenen. De BTW die drukt op het investeringsgoed kan dan vol-

ledig in aftrek worden gebracht. Dat het goed mede wordt aangewend voor privédoeleinden, doet in principe niets aan het aftrekrecht af. Wel dient de BTW die kan
worden toegerekend aan het privé-gebruik over een periode van 10 jaar terug worden betaald aan de Belastingdienst. Het financieringsvoordeel wat hiermee ontstaat,
is uiteraard mooi meegenomen.
Wijziging
Het volledig zakelijk etiketteren van gemengd gebruikt vermogen -met in eerste instantie volledige BTW-aftrek- wordt door de meeste EU-lidstaten als minder gewenst
ervaren. Dit heeft voornamelijk budgettaire redenen en de lidstaten willen een billijke aftrekregeling voor de belastingplichtigen garanderen. Volledige aftrek van BTW
op gemengd gebruikte zaken is in de toekomst niet meer mogelijk! De Europese Unie
is voornemens deze aftrekbeperking vanaf 1 januari 2011 te laten ingaan. Wordt dit
doorgevoerd, dan komt uitsluitend de BTW die betrekking heeft op het gedeelte van
een zaak dat wordt gebruikt voor belaste activiteiten nog voor aftrek in aanmerking.
De lidstaten hebben in dit verband de keuze om de regels ook toe te passen op roerende zaken. Het is nog niet bekend of Nederland hiervoor zal kiezen. Om één en
ander vanuit BTW-oogpunt praktisch in te steken is naar onze mening een overgangsregeling gewenst. Het is nog niet bekend of er een dergelijke overgangsregeling zal komen. Wij verwachten dit overigens wel.
Wat nu?
Wij verwachten dat voor bestaande gevallen de huidige regeling van toepassing
blijft: de ondernemer betaalt gedurende 10 jaar BTW over het privé-gebruik.
Nieuwe gevallen kunnen mogelijk nog profiteren van de huidige regeling indien zij
in 2010 een woon/werkpand bouwen en in gebruik nemen! Dus hebt u klanten die
voornemens zijn onroerende zaken te bouwen en gemengd te gaan gebruiken, is het
raadzaam om dit met het oog op het financieringsvoordeel nog in 2010 te doen!
Meer informatie vindt u in ons memo Charles & Charles-Tijmens en het memo Maatschap & Maat. Deze is te bestellen, net als onze andere producten, op onze website
www.btwadvies.com. Neem altijd contact op met één van onze BTW-adviseurs, zij
kunnen u ook wijzen op praktische zaken zoals bijvoorbeeld de tenaamstelling van
facturen.

Hebt u een vraag over één van bovenstaande onderwerpen dan vernemen wij dat
graag!
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