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Commissariaten nu ook met btw belast
14 juni 201214 juni 201214 juni 201214 juni 2012

Commissarissen hebben als lid van de Raad van commissarissen eenCommissarissen hebben als lid van de Raad van commissarissen eenCommissarissen hebben als lid van de Raad van commissarissen eenCommissarissen hebben als lid van de Raad van commissarissen een

toezichthoudende en adviserende taak. Voor de btw is de vraag relevant of eentoezichthoudende en adviserende taak. Voor de btw is de vraag relevant of eentoezichthoudende en adviserende taak. Voor de btw is de vraag relevant of eentoezichthoudende en adviserende taak. Voor de btw is de vraag relevant of een

persoon deze werkzaamheden als ondernemer uitvoert. Deze vraag speelt in hetpersoon deze werkzaamheden als ondernemer uitvoert. Deze vraag speelt in hetpersoon deze werkzaamheden als ondernemer uitvoert. Deze vraag speelt in hetpersoon deze werkzaamheden als ondernemer uitvoert. Deze vraag speelt in het

bijzonder als de commissaris één of meerdere commissariaten heeft en niet albijzonder als de commissaris één of meerdere commissariaten heeft en niet albijzonder als de commissaris één of meerdere commissariaten heeft en niet albijzonder als de commissaris één of meerdere commissariaten heeft en niet al

reeds uit anderen hoofde ondernemer is voor de btw.reeds uit anderen hoofde ondernemer is voor de btw.reeds uit anderen hoofde ondernemer is voor de btw.reeds uit anderen hoofde ondernemer is voor de btw.

Het vervullen van commissariaten en/of adviseurschappen zonder dat sprake isHet vervullen van commissariaten en/of adviseurschappen zonder dat sprake isHet vervullen van commissariaten en/of adviseurschappen zonder dat sprake isHet vervullen van commissariaten en/of adviseurschappen zonder dat sprake is

van ondernemerschap uit anderen hoofde kan op zichzelf al ondernemerschap voor de btwvan ondernemerschap uit anderen hoofde kan op zichzelf al ondernemerschap voor de btwvan ondernemerschap uit anderen hoofde kan op zichzelf al ondernemerschap voor de btwvan ondernemerschap uit anderen hoofde kan op zichzelf al ondernemerschap voor de btw

inhouden. Dit is het geval als het voor de uitoefening van de werkzaamheden vereisteinhouden. Dit is het geval als het voor de uitoefening van de werkzaamheden vereisteinhouden. Dit is het geval als het voor de uitoefening van de werkzaamheden vereisteinhouden. Dit is het geval als het voor de uitoefening van de werkzaamheden vereiste

vakmanschap aanwezig is en de werkzaamheden een duurzaam karakter dragen. Datvakmanschap aanwezig is en de werkzaamheden een duurzaam karakter dragen. Datvakmanschap aanwezig is en de werkzaamheden een duurzaam karakter dragen. Datvakmanschap aanwezig is en de werkzaamheden een duurzaam karakter dragen. Dat

betekent dat personen die voor een aantal vennootschappen optreden als commissarisbetekent dat personen die voor een aantal vennootschappen optreden als commissarisbetekent dat personen die voor een aantal vennootschappen optreden als commissarisbetekent dat personen die voor een aantal vennootschappen optreden als commissaris

en/of adviseur en die daarin duurzaam en in betekenende mate (een deel van) hunen/of adviseur en die daarin duurzaam en in betekenende mate (een deel van) hunen/of adviseur en die daarin duurzaam en in betekenende mate (een deel van) hunen/of adviseur en die daarin duurzaam en in betekenende mate (een deel van) hun

bezigheden vinden, al snel voor de btw als ondernemer zullen gelden. Zij moeten over bezigheden vinden, al snel voor de btw als ondernemer zullen gelden. Zij moeten over bezigheden vinden, al snel voor de btw als ondernemer zullen gelden. Zij moeten over bezigheden vinden, al snel voor de btw als ondernemer zullen gelden. Zij moeten over dededede

door hen ontvangen vergoedingen btw voldoen.door hen ontvangen vergoedingen btw voldoen.door hen ontvangen vergoedingen btw voldoen.door hen ontvangen vergoedingen btw voldoen.

Intrekking goedkeuring staatssecretaris van FinanciënIntrekking goedkeuring staatssecretaris van FinanciënIntrekking goedkeuring staatssecretaris van FinanciënIntrekking goedkeuring staatssecretaris van Financiën

Om de praktijk tegemoet te komen heeft de staatssecretaris van Financiën een goedkeurende

regeling getroffen. Deze houdt in dat heffing van btw achterwege blijft bij het vervullen van niet meer

dan vier commissariaten. Deze goedkeuring is echter in strijd met de Europese btw-richtlijn. Daarom

wordt de goedkeurende regeling per 1 juli 2012 weer ingetrokken. Het gevolg is dat voortaan al bij de

uitoefening van slechts één commissariaat moet worden beoordeeld of de desbetreffende persoon als

ondernemer optreedt voor de btw.

Gevolgen ondernemerschap voor woningcorporatie en commissarisGevolgen ondernemerschap voor woningcorporatie en commissarisGevolgen ondernemerschap voor woningcorporatie en commissarisGevolgen ondernemerschap voor woningcorporatie en commissaris

Als een commissaris voor de btw kwalificeert als ondernemer, brengt hij in principe btw in rekening

aan de woningcorporatie. Deze btw is voor de woningcorporatie grotendeels niet aftrekbaar. Als de

commissaris een natuurlijk persoon is en in Nederland woont of is gevestigd, kan hij wellicht gebruik

maken van de kleineondernemersregeling. Als de in een kalenderjaar verschuldigde btw na aftrek van

de btw op de kosten niet hoger is dan € 1883, wordt het bedrag van de belasting verminderd. Een

ondernemer die na vermindering geen belasting behoeft te betalen, kan worden ontheven van zijn

administratieve verplichtingen. De ondernemer mag dan op een factuur geen melding maken van btw.

OvergangsregelingOvergangsregelingOvergangsregelingOvergangsregeling

Het is de verwachting dat de goedkeurende regeling per 1 juli 2012 wordt ingetrokken. Vanaf dat

moment zal ook bij de uitoefening van slechts één commissariaat moeten worden beoordeeld of de

desbetreffende persoon als ondernemer optreedt voor de btw. Als dat het geval is, is btw

verschuldigd over de vergoeding. Mogelijk wordt de ingang van de belastingplicht voor situaties die

thans onder de goedkeuring vallen op basis van een overgangsregeling opgeschort tot 1 januari 2013.

EFK Belastingadviseurs adviseert u graag hierover zodra de overgangsregeling bekend is.
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