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Sliedrecht, 6 maart 2013

Betreft: Fiscale verwerking vergoeding toezichthouders

Geacht bestuur,
Tot 1 januari 2013 bestond er geen BTW-plicht voor toezichthoudende leden indien zij
niet meer dan vier toezichthoudende functies bekleedden. Dit is met ingang van
genoemde datum gewijzigd. Vanaf 1 januari 2013 zijn toezichthouders BTW verschuldigd
over hun beloning. Concreet betekent dit een kostenverhoging, omdat u als bestuur
geen BTW-aftrek kunt hanteren.
De huidige wet- en regelgeving met betrekking tot de loon- en inkomstenbelasting
verandert niet, met dien verstande dat vrijwilligersvergoedingen niet aan
toezichthoudende leden uitgekeerd kunnen worden. Toezichthoudende leden die een
vergoeding ontvangen dienen in de loonadministratie te worden opgenomen.
Helaas leiden deze wijzigingen tot grotere administratieve lasten en een ingewikkelde
regelgeving. Wij kunnen hier niets aan doen; het wordt door Europa en de overheid
opgelegd. Wel kunnen wij voor een deel de administratieve taken van u overnemen.
Wat nu?
Elke situatie staat op zichzelf. De ene toezichthouder is namelijk de andere niet. Kort
gezegd is de vraag of een toezichthoudend lid als BTW-plichtig kan worden aangemerkt.
Is dit het geval, dan is deze voor de Belastingdienst aangemerkt als BTW-ondernemer en
dient aan de verplichting van het voeren van een BTW-administratie te worden voldaan.
In dit geval dient de toezichthouder voor de werkzaamheden een factuur, inclusief BTW,
te sturen, zodat hij/zij voor de werkzaamheden een vergoeding kan ontvangen.
Het is dus noodzakelijk om te bepalen wat van toepassing is en welke acties hieruit
voortvloeien. In principe is ieder toezichthoudend lid een BTW-ondernemer. Er zijn
echter uitzonderingen, zodat de toezichthouder van BTW-verplichtingen vrijgesteld kan
worden.
Een toezichthoudend lid zal actief moeten bepalen welke stappen nodig zijn om aan de
fiscale vereisten te voldoen. Omdat het hier een ingewikkeld vraagstuk betreft, is
Groenendijk Onderwijs Administratie u hierbij graag van dienst.
Wij hebben een pakket samengesteld, zodat u en uw toezichthouders aan de
verplichtingen kunnen voldoen. Met behulp van een stappenplan kunt u bepalen wat
voor uw toezichthouders van toepassing is en aansluitend de juiste formulieren invullen.

BTW-ondernemer?
Indien uit het stappenplan blijkt dat de toezichthouder definitief als BTW-ondernemer
aangemerkt kan worden, dient deze een sluitende BTW-administratie te voeren. Het
voeren van een BTW-administratie behoort niet tot onze dienstverlening. Indien het
BTW-ondernemerschap voor de toezichthouder(s) van toepassing is, dan raden wij aan
om contact met ons op te nemen, zodat we aansluitend kunnen bepalen welke
vervolgstappen noodzakelijk zijn.
Kosten?
Groenendijk biedt dit pakket, per bestuur, aan voor € 150,00 (excl. BTW). Tevens is het
mogelijk voor een uitgebreider pakket te kiezen. Wij zorgen, in overleg met de
toezichthouder, voor de volledige afhandeling naar de Belastingdienst. Het uitbesteden
van deze werkzaamheden kost, per bestuur, € 320,00 (excl. BTW).
Indien u meer wilt weten over onze dienstverlening of gebruik wilt maken van het
bovenstaande aanbod, dan kunt u contact opnemen met de heer W. IJzerman
(controller) of de heer A. Schipper (administrateur PSA).
Met vriendelijke groet,
Groenendijk Onderwijs Administratie B.V.

B.L. Groenendijk, directeur

