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Evenementen

Remco Latour (remco-latour.42930.lynkx)

Een uitspraak van het Hof van Justitie van de EU
benadrukt het belang van een goede factuur voor de
btw-aftrek. Een onvolledige factuur verhindert de aftrek
van voorbelasting bij de afnemer terwijl de fiscus de
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dienstverlener geen afgedragen btw hoeft terug te geven.
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Belgische belastingrechter.
In de zaak voor deze rechter
had een Belgisch lichaam,
een SA, verschillende
diensten verricht voor haar
groepsmaatschappijen. Deze diensten waren belast met btw. Op
de facturen van de SA ontbraken echter de prijs per gewerkt uur
en het totaal aantal gewerkte uren. Deze gegevens waren ook
nodig voor het recht op aftrek voorbelasting bij de afnemer. Het
Hof heeft geoordeeld dat de fiscus in dat geval de voorbelasting
bij de afnemer mag weigeren. In deze zaak had de SA de facturen
later alsnog vervolledigd, maar de aftrek was toen al afgewezen.

Verdiepingscursus Btw
De verdiepingscursus Btw is een cursus voor
adviseurs met een fiscaal-juridisch of
financiële achtergrond die zich willen
verdiepen in de btw. Uitgaande van een
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recht gaf op teruggaaf van de berekende en afgedragen btw. Als
duidelijk is dat de ondernemer belaste prestaties verricht, is hij
gewoon btw verschuldigd.
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Meer informatie: Hof van Justitie van de EU, 8 mei 2013, nr.
C-271/12 (http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=137304&
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Toolkit Flex-BV
Op 1 oktober is de Flex-BV-wetgeving in
werking getreden. Dit biedt voor u als
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