
Disclaimer

Acties

Wijziging fiscale regels voor leden
van de raad van toezicht
In Nederland bestond goedkeurend beleid waardoor een toezichthouder (commissaris) bij de

vervulling van niet meer dan vier commissariaten in principe niet als btw ondernemer werd

gezien. De toezichthouder hoefde dan geen btw te voldoen over de ontvangen

commissarisbeloning, maar kon ook geen btw in aftrek brengen op gemaakte kosten. Onder

druk van de Europese Commissie is dit beleid per 1 juli 2012 ingetrokken, met een

overgangsregeling tot 1 januari 2013.

 

Na intrekking zal de toezichthouder zich moeten aanmelden bij de Belastingdienst als btw

–ondernemer. Verder moet hij in principe voortaan een factuur uitreiken, met in ieder geval de

volgende elementen:

 

dagtekening en nummer van de factuur;

naam, adres en btw identificatienummer van de toezichthouder en de zorginstelling;

een duidelijke omschrijving van de geleverde dienst;

de vergoeding;

het bedrag van de omzetbelasting (tarief vanaf 1 oktober 2012 21%).

 

De toezichthouder moet deze omzetbelasting (btw) afdragen aan de Belastingdienst. De

zorginstelling kan de aan haar in rekening gebrachte btw niet in aftrek brengen. Deze btw is bij

de zorginstelling uiteraard wel mee te nemen in de pro rata aftrek van btw.

 

Samenloop met Loonbelasting?

Afhankelijk van de feitelijke situatie kan samenloop van btw-heffing en loonheffing optreden.

Hoofdregel is namelijk dat de arbeidsverhouding van toezichthouders bij wetsfictie geldt als

een dienstbetrekking in fiscale zin. Dit betekent dat de zorginstelling over de beloning voor de

toezichthoudende werkzaamheden loonbelasting/premie volksverzekeringen dient in te houden

en af te dragen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet moet vergoeden.

Het gaat hierbij om het bedrag van deze vergoeding exclusief omzetbelasting. De zorginstelling

hoeft geen loonheffing in te houden voor de toezichthouder die in fiscale zin zijn beroep of

bedrijf maakt van toezichthoudende functies.

 

Zijn er mogelijkheden om btw heffing te voorkomen?

Indien de toezichthouder in totaal niet meer dan € 1.345 aan btw per jaar verschuldigd is, kan

hij de Belastingdienst verzoeken ontheffing te verlenen op grond van de zogenaamde kleine

ondernemersregeling voor natuurlijk personen. Daarmee hoeft de toezichthouder geen btw te

factureren, geen btw-aangiften in te dienen en komen de boekhoud- en

factureringsverplichtingen te vervallen. Deze situatie kan zich voordoen bij bijvoorbeeld een

toezichthouder die in totaal maximaal €7.749 per jaar (inclusief 21% btw) ontvangt en geen

btw in aftrek brengt. NB Indien de toezichthouder vanuit zijn BV factureert, geldt deze regeling

evenwel niet.

 

NVTZ- normering

Wanneer toezichthouders en zorginstellingen in overleg treden om te kijken op welke wijze de

verplichting om btw te berekenen moet worden verwerkt in de tussen hen afgesproken

vergoeding, is het goed te beseffen dat in het NVTZ advies ‘honorering raden van toezicht’ is

bepaald dat de in het advies genoemde normbedragen inclusief eventueel verschuldigde btw

zijn. Overschrijding van deze normen kan er onder andere toe leiden dat de rangschikking van

de zorginstelling als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) in gevaar komt. Verlies van

deze ANBI-status kan tot gevolg hebben dat schenkingen aan de zorginstelling niet langer

onbelast zijn (heffing tot 40%) en tevens dat in voorkomende gevallen een reeds genoten

vrijstelling van overdrachtsbelasting (ter zake van verkrijging van vastgoed in kader van een

fusie) ongedaan wordt gemaakt.

Tot slot

Dit nieuwsbericht omschrijft op hoofdlijnen de wijzigingen in de fiscale regels bij leden van de

Raad van Toezicht. Mocht u meer informatie over uw specifieke situatie wensen te ontvangen

kun u een e-mail sturen naar NLDeloitteZorgTax@deloitte.nl

Inloggen woensdag, 22 augustus 2012
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