
De fiscus heeft aangegeven open-
staande btw-schulden over vorige 
jaren extra te controleren. De fiscus 
doet dit door de btw-aangiften en 
de aangifte inkomstenbelasting of 
vennootschapsbelasting met elkaar  
te vergelijken.

U hebt een verplichting
Hebt u te veel of te weinig btw aan-
gegeven? Dan bent u sinds 1 januari 
2012 verplicht dit te melden aan de 
Belastingdienst. De verplichting is er 
sinds 1 januari maar vanaf 1 april 2012 
moeten deze correcties door middel 
van het verplichte formulier suppletie 
omzetbelasting worden aangeven.

Let op!
De verplichting geldt niet voor kleine 
correcties. Kleine correcties, dat wil 
zeggen dat de correctie per saldo  

Verzekeringen en diensten van 
tussenpersonen bij verzekeringen zijn 
vrijgesteld van btw. Maar wat is nu 
precies vrijgesteld? 
De vrijstelling geldt voor de volgende 
vergoedingen:
- De premie of kapitaalstorting die de  
 klant betaalt voor de verzekering;

- De vergoeding voor het afsluiten  
 van de verzekering.

Gerechtshof Den Haag heeft onlangs 
besloten dat dienstverlening die niet 
bijdraagt aan de totstandkoming van  
de verzekering zelf, niet vrijgesteld is 
van btw. (Lees verder op pagina 2)

voor de ondernemer

Let op beperking btw-vrijstelling verzekeringen

€ 1000 te betalen of € 1000 terug te 
ontvangen bedraagt, moeten worden 
verwerkt in de eerstvolgende aangifte 
omzetbelasting. •

voor de ondernemer

Extra controle op openstaande 
btw-schulden
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Geachte lezers,

Met deze nieuwsbrief informeren 

wij u over actualiteiten en ontwik-

kelingen die voor u van belang 

kunnen zijn. Wilt u hierover meer 

informatie of wilt u een ander 

onderwerp bespreken, neem dan 

contact met ons op. Wij zijn u graag 

van dienst.

Veel leesplezier en goede zaken 

toegewenst!



Wat moet er op een reguliere factuur 
staan?
 1. Factuurdatum
 2.  Opeenvolgend factuurnummer  
  (meerdere reeksen zijn toegestaan)
 3.  Naam, adresgegevens en btw- 
  identificatienummer van de  
  ondernemer
 4.  Naam en adresgegevens van de  
  klant
 5.  Btw-identificatienummer van de  
  afnemer indien een verleggings- 
  regeling van toepassing is (de btw  
  wordt geheven van de afnemer) 
  of het een buitenlandse transactie  
  betreft
 6.  De hoeveelheid geleverde goede- 
  ren en/of diensten en een duidelijke  
  omschrijving hiervan
 7.  De datum of periode waarop de  
  levering of dienst heeft plaats-

  gevonden
 8.  De maatstaf van heffing voor elk  
  btw-tarief of elke btw-vrijstelling,  
  de eenheidsprijs exclusief btw en  
  eventuele kortingen
 9.  Het toegepaste btw-tarief (bij  
  verschillende prestaties telkens het  
  btw-tarief vermelden): 0, 6 of 21%  
  of indien van toepassing een ver-
  wijzing naar de vrijstelling die geldt
 10.  Het te betalen btw-bedrag
 11.  Eventueel een verwijzing naar  
  vorige facturen, bijvoorbeeld in  
  het geval van creditnota’s of  
  voorschotten
 12.  Indien de afnemer de factuur  
  uitreikt in plaats van de leverancier  
  of dienstverrichter moet er op de  
  factuur staan: ‘factuur uitgereikt  
  door de afnemer’
 13.  Indien een verleggingsregeling  

  van toepassing is, dan moet er op  
  de factuur staan: ‘btw verlegd’
 14.  Indien van toepassing de vermel- 
  ding: ‘Bijzondere regeling reis- 
  bureaus’
 15.  Indien van toepassing de vermel- 
  ding: ‘Bijzondere regeling – ge- 
  bruikte goederen’, ‘Bijzondere  
  regeling – kunstvoorwerpen’,  
  ‘Bijzondere regeling – voorwerpen  
  voor verzamelingen of antiquiteiten’
 16.  Voldoet een fiscaal vertegen- 
  woordiger de btw, vermeld dan  
  ook zijn naw-gegevens en het  
  btw-identificatienummer
 17.  Bij een verkoop van een vervoer- 
  middel moeten de gegevens over  
  het vervoermiddel (nieuw of  
  gebruikt) worden opgenomen

Vereenvoudigde factuur ook mogelijk
Het is ondernemers wettelijk toege-
staan in bepaalde gevallen waarin de 
kans op fraude minder groot is, een 
zogenoemde vereenvoudigde factuur 
uit te reiken. Op deze facturen zijn veel 
minder vermeldingen verplicht dan 
op de hiervoor bedoelde volledige 
factuur. Het gaat bij de vereenvoudigde 
factuur in de eerste plaats om situaties 
waarin het bedrag van de factuur niet 
hoger is dan € 100. Daarnaast mag ook 
een vereenvoudigde factuur worden 
uitgereikt wanneer het gaat om een 
document dat betrekking heeft op de 
oorspronkelijke factuur en dat daarnaar 
ook duidelijk verwijst, zoals bijvoor-
beeld een creditnota. 

Let op!
Een vereenvoudigde factuur is niet 
toegestaan ingeval van de zogenoemde 
grensoverschrijdende afstandverkopen 
en ingeval van intracommunautaire leve-
ringen tegen het nultarief. In genoemde 
gevallen moet altijd een volledige factuur
worden uitgereikt om de belasting-
diensten van de bij die transacties 
betrokken lidstaten in staat te stellen 
een efficiënte controle uit te oefenen.

Gevolgen onjuiste factuur
Indien u een onjuiste factuur uitreikt 
kan de Belastingdienst een boete op-
leggen tot € 4.920. Zorg dat uw factuur 
aan bovengenoemde eisen voldoet. •

voor de ondernemer

Belang van de factuur
Facturen moeten altijd worden uitgereikt wanneer een ondernemer goederen 
levert of diensten verricht voor een andere ondernemer of voor een rechtspersoon, 
andere dan ondernemer. Daarnaast moet steeds een factuur worden uitgereikt 
voor de zogenaamde afstandverkopen en voor intracommunautaire leveringen van 
goederen. Voorts moet in de meeste gevallen een factuur worden uitgereikt als 
een vooruitbetaling wordt gedaan voor de desbetreffende goederenleveringen en 
dienstverrichtingen. 

(Vervolg) In het onderhavige geval 
ging het om het behandelen en 
afwikkelen van schadeclaims. Volgens 
het hof heeft de communautaire en 
daarmee de nationale verzekerings-
vrijstelling specifiek het oog op de 
handelingen bestaande in het sluiten 
van verzekeringsovereenkomsten, te 
weten diensten die bij uitstek door 
verzekeraars worden verricht. Het is 
juist vanwege die bedoeling, dat de 
vrijstelling zich niet verder uitstrekt 
dan tot bepaalde door tussen-
personen of dergelijke beroeps-
beoefenaren verrichte diensten die 
zijn aan te merken als het tot stand 

(trachten te) brengen van verzeke-
ringen dan wel die in elk geval die 
handeling mede omvatten. 

Welke omzet valt nog meer buiten  
de vrijstelling? U kunt denken aan:
- Onderhoudscontracten;
- Delcrederebedingen;
- Factoorovereenkomsten;
- Het aanbrengen van klanten bij een  
 verzekeringsmaatschappij zonder  
 zelf de verzekering af te sluiten;
- Provisie die een verzekeringsagent  
 aan een reisorganisatie betaalt voor  
 het aanbrengen van een nieuwe klant;
- Schade-expertisediensten. •

voor de ondernemer

Let op beperking btw-vrijstelling verzekeringen



voor Werkgever en Werknemer

Geen gunstiger btw-berekening privé-
gebruik voor niet-milieuvriendelijke auto
De Hoge Raad spreekt zich uit over 
de btw-regeling betreffende het 
privégebruik van een auto van de zaak 
zoals die gold tot 1 juli 2011. De Hoge 
Raad neemt het standpunt in dat u 
voor de berekening van de btw over 
het privégebruik van een niet-milieu-
vriendelijke auto van de zaak geen 
beroep kunt doen op de gunstigere 
regeling voor milieu-
vriendelijke auto's.

De Hoge Raad stelt voorop dat een 
regeling die bedoeld is om het milieu 
te beschermen niet toegepast mag 
worden om het privégebruik van een 
auto vast te stellen. Immers, de mate 
van CO2-uitstoot is daarvoor niet rele-
vant. Wat dat betreft is het gelijk aan 
de belastingplichtige. Echter, de Hoge 
Raad verbindt daar niet de conclusie 
aan dat belanghebbende in deze zaak 
eveneens recht heeft op de gunstige 
btw-correctie. Integendeel, omdat de 

begunstiging van milieuvriendelijke 
auto's in strijd is met Europees recht, 
zou een verdere uitbreiding van de 
begunstiging een nog omvangrijkere 
inbreuk op de btw-regelgeving beteke-
nen. Bovendien zou zo'n uitbreiding in 
strijd zijn met de op zich aanvaardbare 
milieudoelstelling. Het voorgaande 
brengt mee dat de ongeoorloofde 
begunstiging van de bevoordeelde 
groep (berijders van 'schone' auto’s) 
moet worden gestaakt. Dit is ook 
gebeurd middels een wetswijziging per 
1 juli 2011.

Gevolgen voor u?
Indien u bezwaar had gemaakt, 
betekent het bovenstaande voor u dat 
u geconfronteerd zult worden met een 
afwijzing door de fiscus met als gevolg 
dat u over de periode van vóór 1 juli 
2011 alsnog de van toepassing zijnde 
bijtelling moet aangeven voor zover 
dat nog niet was gebeurd. •

Klopt de btw niet welke op een 
factuur vermeld staat? Dan kan de 
Belastingdienst de btw corrigeren 
bij de ondernemer of bij diens 
afnemer. De Belastingdienst maakt 
hier zelf een keuze in. 

De Belastingdienst is niet verplicht 
om de btw bij de ondernemer te 
corrigeren ondanks dat de onder-
nemer wel de verplichting heeft om 
een juiste factuur te versturen. De 
Belastingdienst kan er bijvoorbeeld 
voor kiezen om naar de afnemer te 
gaan omdat de ondernemer door 
financiële omstandigheden de 
correctie niet zal betalen. 

Let op!
De fout wordt eenmaal gecorrigeerd. 
De Belastingdienst kan niet zowel bij 
de ondernemer als bij de afnemer 
een correctie toepassen.

Hoe wordt de correctie uitgevoerd?
De ondernemer ontvangt een 
naheffingsaanslag en zal alsnog de 
verschuldigde btw moeten betalen. 
Bij de afnemer kan de Belasting-
dienst deze fout corrigeren door de 
vooraftrek te weigeren.

Let op!
Als afnemer loopt u dus een 
bepaald risico terwijl de verplichting 
voor een juiste btw-bedrag op de 
factuur bij de leverancier ligt. Check 
daarom goed op de ontvangen 
facturen of het juiste tarief is toe-
gepast of dat er een vrijstelling geldt. 

Bent u niet zeker over een factuur? 
Neem dan contact op met uw 
leverancier voor een gewijzigde 
factuur of met ons kantoor. •

voor de ondernemer

verkeerd btw-
bedrag op de 
factuur
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Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen en/of vermenigvuldigd zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Deze nieuwsvoorziening is met grote zorg samengesteld. 
Voor eventuele onvolkomenheden kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden. Druk- en zetfouten voorbehouden.

Volgens het sociaal akkoord heeft 
iedere werknemer met een dienst-
verband vanaf twee jaar of langer, 
ook bij tijdelijke contracten, recht op 
een ontslagvergoeding en/of transitie-
vergoeding bij onvrijwillig einde van 
het dienstverband. 

De vergoeding bedraagt maximaal 
€ 75.000 of een jaarsalaris als dat hoger 
is. De opbouw bedraagt over de eerste 
10 dienstjaren een derde van een 
maandsalaris per dienstjaar en vanaf 
het 10e dienstjaar een half maandsalaris 
voor elk jaar dat het dienstverband 
langer heeft geduurd dan 10 jaar. Voor 
werknemers ouder dan 50 jaar geldt tot 
2020 overgangsrecht waarbij de transi-
tievergoeding met 10 dienstjaren wordt 
gesteld op één maand per dienstjaar 
boven de 50 jaar, met een uitzondering 
voor mkb-bedrijven met minder dan 25 
werknemers. Het bovenstaande zal nog 
nader worden uitgewerkt.

Let op!
Een aanvullende ontslagvergoeding 
door de kantonrechter is mogelijk. 
Dit betekent dat de kantonrechter 
een hogere of lagere vergoeding kan 
toekennen bij ernstige verwijtbaarheid 
van werkgever of werknemer. Indien 
bijvoorbeeld het ontslag ernstig aan de 
werknemer te wijten is, hoeft de werk-

gever hem geen transitiebudget mee 
te geven. Als het ontslag echter ernstig 
aan de werkgever is te wijten, kan de 
kantonrechter bepalen dat de werkgever 
de werknemer een aanvullende ontslag-
vergoeding moet meegeven. Aan de 
correctiemogelijkheid wordt geen grens 
gesteld. •

voor Werkgever en Werknemer

Recht op ontslagvergoeding

Het aantal opeenvolgende 
contracten voor bepaalde tijd zal, 
volgens het sociaal akkoord, worden 
beperkt. 

Vanaf 1 januari 2015 mogen er drie 
contracten voor bepaalde tijd binnen 
een periode van twee jaar worden 
overeengekomen. Nu is dat drie jaar. 
Ook als tussen twee tijdelijke con-
tracten een periode van zes maanden 
verstrijkt tellen beide contracten nog 
mee in deze reeks. Nu geldt er een 
periode van drie maanden.

Bij tijdelijke contracten van zes 
maanden of korter kan geen proeftijd 
worden overeengekomen, en ook 
kan in een tijdelijk contract in begin-
sel geen concurrentiebeding meer 
worden opgenomen. 

Ook zullen flexwerkers beter 
beschermd worden. Er komt een 
verbod op nul-urencontracten in de 
zorg. Verder wil het kabinet een einde 
maken aan constructies waarbij werk-
nemers met buitenlandse sociale 
lasten en belastingen goedkoop in 
Nederland kunnen werken. •

voor Werkgever en Werknemer

Beperking tijdelijke 
contracten

De Tweede Kamer heeft op 
16 april 2013 ingestemd met de 
novelle verhuurdersheffing. 

Deze novelle wijzigt het bij de Eerste 
Kamer aanhangige wetsvoorstel 
verhuurdersheffing. De status van 
de verhuurdersheffing is nu dat er 
inhoudelijk geen wijzigingen zijn 
voorgesteld maar dat de wet ver-
huurdersheffing uitsluitend geldt voor 
het jaar 2013. Voor de jaren 2014 en 
volgende zal een nieuw wetsvoorstel 
worden ingediend. •

voor de ondernemer

Wat is de 
status van de 
verhuurders-
heffing?


