WETSWIJZIGING

WATERSPORTVERENIGINGEN

Btw-regeling voor watersportverenigingen ingrijpend gewijzigd
Vanaf 1 januari 2017 is de verhuur van lig- en bergingsplaatsen voor motorboten btw-belast.
De verhuur van lig- en bergingsplaatsen van kano's, roei- en zeilboten is wel btw-vrijgesteld.
Conclusie: sommige verenigingen worden vanaf 2017 btw-plichtig, andere worden juist btw-vrijgesteld.
Deze verenigingen kunnen de reeds betaalde btw op investeringen tot negen jaar geleden terugvragen.
Dat kan de vereniging duizenden euro’s opleveren!

Btw-regeling voor watersportverenigingen met lig- en bergingsplaatsen met of zonder havenmeester in dienst:
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Aantrekkelijk aanbod:
Dankzij een nauwe samenwerking met HLB Van Daal & Partners Accountants & Belastingadviseurs
kan het Watersportverbond jouw vereniging voor een ﬁnancieel aantrekkelijk tarief btw-bestendig
maken. Zie achterzijde voor ons aanbod. We helpen je met vragen als: is mijn vereniging
btw-vrijgesteld of niet? Moet ik een btw-administratie voeren en zo ja hoe dan? Wat moet je innen?
Wat mag je terugvorderen?
Voor meer informatie bel 030-751 37 00 of mail naar vereniging@watersportverbond.nl

Een leven lang genieten op het water
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Voorbeeldsituaties watersportverenigingen:
MOTORBOTEN

Voorbeeld A:

-

ZEILBOTEN

HAVENMEESTER

Nu (2016) btw-belaste havenexploitatie (havenmeester in dienst)
Nieuw havenkantoor ad € 100.000 in gebruik genomen in 2012
Verrekende btw op havenkantoor = € 21.000
Havenexploitatie per 1 januari 2017 geheel vrijgesteld
Herzieningstermijn = 9 boekjaren na jaar ingebruikneming
Hiervan dus nog 5 jaar niet verstreken
Komende 5 jaar 10% van € 21.000 = € 2.100 per jaar terug betalen in laatste aangifte
omzetbelasting van het jaar (dus voor het eerst bij laatste aangifte 2017 per ultimo januari 2018)
NB: Geldt niet voor diensten zoals bijvoorbeeld schilderwerk en reparaties
MOTORBOTEN

Voorbeeld B:

ZEILBOTEN

HAVENMEESTER

-

Nu (2016) btw-vrijgestelde havenexploitatie (geen havenmeester in dienst)
In 2012 nieuw havenkantoor ad € 100.000 in gebruik genomen
Btw = € 21.000
Havenexploitatie per 1 januari 2017 voor 50 % btw-belast: 50% van de boten zijn niet geschikt voor sport
Komende 5 herzieningsjaren 50% van 10% van € 21.000 = € 1.050 per jaar terugvragen in laatste aangifte
omzetbelasting van het jaar (dus voor het eerst per ultimo januari 2018)
- Neemt het aandeel boten geschikt voor sport de komende jaren toe of af dan percentage 50% aanpassen

Advies voor watersportverenigingen: 1e kwartaal 2017
Inhoud
a. Algemene informatiebijeenkomsten
b. Advies op maat (4 uur) Locatie: Nieuwegein/Den Bosch/Gemert

c. Advies in groepsverband (4 verenigingen, 2 personen) (4 uur)
Locatie: Nieuwegein/Den Bosch/Gemert
vereniging bestaande uit:
- motorboten, voorheen niet btw plichtig, nu wel
- zeil- en motorboten voorheen niet, nu wel
- zeil- en motorboten voorheen wel, (havenmeester), straks deels
- zeilboten, nu btw-plichtig, straks niet meer
d. Opzetten btw-administratie leden
e. Verzorgen administratie/indienen aangiften omzetbelasting
via E-verbinding

Tarief
Watersportverbond

Tarief
Derden

€ 0,-

€ 70,- p.p.

Per vereniging van
€ 580,- tot 100 leden
€ 660,- vanaf 100 leden
€ 290,- per vereniging

€ 825,€ 825,€ 495,-

€ 112,50 p/u
€ 90,- p/u

n.v.t.
n.v.t.

Tarieven 2016 exclusief btw
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