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Parkeren (achter een slagboom)
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is!
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Gemeente Lelystad: Begin bij het eind en
redeneer terug

Tot voor kort is onduidelijk geweest of over de parkeerbelastinggelden btw op
aangifte diende te worden voldaan. Het besluit is daarover duidelijk. Een fysieke
barrière (bijvoorbeeld een slagboom of een piramide) is daarvoor bepalend.

0
tweets

Sinds 1 juli 2011 is in de wetgeving geregeld dat de gemeente optreedt als
tweet
btw-ondernemer bij het geven van gelegenheid tot parkeren waarbij een fysieke barrière
aanwezig is die ervoor zorgt dat de betaling van het parkeergeld heeft plaatsgevonden. In een oudere
goedkeuring is destijds door de staatssecretaris aangegeven dat als de gemeente gelden int op basis
van een belastingverordening, zij handelt als overheid en dus niet als btw-ondernemer. Door het laten
voortbestaan van deze goedkeuring op 1 juli 2011, leek de gemeente met een heffing volgens de
parkeerbelasting een keuzerecht te hebben tussen slagboomparkeren als btw-ondernemer en als
overheid. Wat daar ook van zij, in het nieuwe overheidsbesluit laat de staatsecretaris er geen twijfel
over bestaan dat slagboomparkeren altijd leidt tot btw-ondernemerschap, zelfs als de
parkeervergoeding wordt geheven krachtens een parkeerverordening. Als er al sprake is van opgewekt
vertrouwen, dan is dat nu door het besluit weggenomen.
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