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12345 Vragenlijst
Gevolgen Van der Steen-arrest

Vermeldt u hiernaast uw burgerservicenummer en uw belastingkantoor    
(bijvoorbeeld 'Hoorn' of 'Roosendaal').
         

Hebt u vragen over deze vragenlijst of over het onderwerp 'DGA en btw'? Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl/dga.  
Of bel de BelastingTelefoon: 0800 - 0543.

1  Directeur-grootaandeelhouderschap 

Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA)?    Ja
       Nee. U hoeft deze vragenlijst niet verder in te vullen.  
       Onderteken de vragenlijst en stuur hem op

2 Btw-ondernemerschap

Als DGA verricht u werkzaamheden voor uw vennootschap op grond van een arbeidsovereenkomst of een managementovereenkomst.  
Verricht u ook nog andere prestaties voor uw eigen of een andere vennootschap? U kunt dan bijvoorbeeld denken aan de verhuur van  
onroerend goed.

 Ja. Omschrijf om wat voor prestaties het gaat.

Prestaties
    
    
    
    
   

 Nee. Wij merken u niet als btw-ondernemer aan. Mogelijk vindt u dat u toch btw-ondernemer bent. Motiveer dan waarom dat volgens u het geval is.

Motivatie
    
    
    
    
   

3 Afrekening einde btw-ondernemerschap 

Mogelijk hebt u tijdens uw btw-ondernemerschap als DGA goederen aangeschaft en daarbij gebruik gemaakt van het recht op aftrek van 
voorbelasting. Het einde van het btw-ondernemerschap kan betekenen dat u de voorbelasting die u voor die goederen hebt afgetrokken, geheel 
of gedeeltelijk moet terugbetalen (afrekenen). Dat moest gebeuren in uw btw-aangifte over het laatste tijdvak van 2007. Maar u kunt er ook voor 
kiezen om gebruik te maken van de zogenoemde btw-doorleveringsfaciliteit. Dan hoeft u voor die goederen niet af te rekenen. Meer informatie vindt 
u in het besluit van de staatssecretaris van Financiën van 21 december 2007 (nr. CPP2007/3160M). U kunt dit besluit vinden op www.overheid.nl. 
Klik onder de rubriek 'Overheidsinformatie' op 'Wet- en regelgeving'. Vink daarna 'Beleidsregels en circulaires' aan en vul bij 'in de titel' de zoekterm 
'van der steen' in. Meer informatie vindt u ook op www.belastingdienst.nl/dga.

Hebt u voor goederen waarvoor u niet gebruikmaakt van de btw-  Ja
doorleveringsfaciliteit btw aangegeven in uw btw-aangifte over het   Nee. Vermeld het bedrag dat u moet betalen voor deze goederen.   
laatste belastingtijdvak van 2007 of met een suppletie?  

4 Ondertekening 

Ik heb deze vragenlijst naar waarheid ingevuld.

Naam     Functie

       
 

       

Telefoonnummer     Handtekening

       
 

       

Retouradres:
Belastingdienst CFD/Centrale Invoer
Antwoordnummer 21420
6400 SJ Heerlen 
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