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Even voorstellen…
Leerwensen & verwachtingen

✓ Wat zijn je leerwensen?

✓ Wat zijn je verwachtingen?

Transvorm actueel uitleen in de zorg
PwC

July 2019
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Programma
Tijd

Onderwerp

Inhoud

09:00 – 09:15

Introductieronde,
verwachtingen

Introductie;
Vaststellen leerdoelen en verwachtingen;

De basis van de btw

De basis
1. Is er een ondernemer?
2. Is er een belastbaar feit?
3. Vindt deze prestatie in Nederland plaats?
4. Is er sprake van een vrijstelling?
5. Wat is de maatstaf van heffing?
6. Wat is het tarief?
7. Wie is de btw verschuldigd?
8. Is er recht op aftrek van voorbelasting?

09:45 – 10:30

Btw zorg vrijstellingen en
detachering van personeel
in de zorgsector

Vrijstellingen & in/uitleen:
Bespreking verschil detachering en overeenkomst tot opdracht;
Toelichting van btw-vrijgestelde detachering van personeel in de zorg:
- Structurele uitleen;
- Nauwe samenhang met zorg;
- Kosten voor gemene rekening.
- Fiscale eenheid btw

10:30 – 11:00

Koffie pauze

Tijd voor koffie!

11:00 – 11:40

Behandeling casus posities

Behandeling van de ingekomen casusposities:

Brainstormen

Brainstormen over oplossingen voor de kostprijsverhogende btw op in- en
uitleen van personeel;
- Waar zit het knelpunt?
- Wat heeft de praktijk nodig?

09:15 – 09:45

11:40 – 12:00

Transvorm actueel
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1

De
btw-basis
(in het kort)

Stappenplan

1.

Is er een ondernemer?

2.

Is er een belastbaar feit?

3.

Vindt deze prestatie in Nederland plaats?

4.

Is er sprake van een vrijstelling?

5.

Wat is de maatstaf van heffing?

6.

Wat is het tarief?

7.

Wie is de btw verschuldigd?

8.

Is er recht op aftrek van voorbelasting?

Transvorm actueel
PwC
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Stap 1 – De ondernemer – Wie?

• Ieder (rechtsvorm niet van belang)
• Zelfstandig
• Beroep op bedrijf

o

organisatie van kapitaal en arbeid

o

min of meer duurzaam

o

deelname aan het economisch verkeer

• Winst beogen is niet relevant!

Transvorm actueel
PwC
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Stap 2 – Leveringen en diensten – (Wat?)

Onderscheid tussen leveringen en diensten van belang voor:
•

Plaats van prestatie

•

Herziening van voorbelasting

Leveringen

Diensten

✓Alleen bij zaken (dingen die je aan kunt raken)

✓Alle prestaties (gebruik/voordeel bij afnemer),
niet zijnde leveringen;

✓Overdracht/overgang van de macht om als
eigenaar over een
zaak te beschikken

✓Onder bezwarende titel.

✓Onder bezwarende titel.

Daarnaast verschillende zogeheten ‘fictieve
leveringen’, zoals bijvoorbeeld
privéonttrekkingen.

Transvorm actueel
PwC

Sinds 1 januari 2007 bestaan ook fictieve
diensten, bijvoorbeeld privégebruik zakelijke
auto

Februari 2020
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Stap 3 – Plaats – (Waar?)

Hoofdregel levering:
•

Daar waar het goed zich bevindt op het tijdstip van levering;

Hoofdregel diensten:
Business to Business (‘B2B’)

•

Daar waar de afnemer (btw-ondernemer) is gevestigd

Business to Consumer (‘B2C’)
•

Daar waar de dienstverrichter is gevestigd

Transvorm actueel
PwC
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Stap 4 - Vrijstelling van toepassing?

•

Voor een aantal specifieke prestaties
>Niet voor een instelling als zodanig!!

•

Geen btw verschuldigd

•

Echter, ook géén aftrek van voorbelasting

•

Vrijstellingen moeten strikt (beperkt) worden uitgelegd

Transvorm actueel
PwC
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Stap 4 - Vrijstelling van toepassing?
Verpleging en
verzorging in
inrichtingen

Medische
diensten

Jeugdwet

Aangewezen
sociaalculturele
prestaties

WMO
diensten

Vrijstellingen

Samenwerkingsverbanden

Dagbesteding

WLZ
geïndiceerd
e thuiszorg

Kinderopvang

Fondswervend
e activiteiten
Transvorm actueel
PwC

Bepaalde
vormen
van
onderwijs
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Stap 5 - Maatstaf van heffing

•

Btw wordt berekend over de vergoeding

•

Vergoeding is totale bedrag - excl. btw - dat ter zake van de prestatie in rekening is gebracht (als meer wordt ontvangen, het hogere bedrag)

•

Vergoeding soms niet in geld maar in natura:
vergoeding is dan totale waarde tegenprestatie (b.v. ruiling van goederen)

Transvorm actueel
PwC
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Stap 6 - Tarief

• Algemeen tarief

21%
9%
0%
Transvorm actueel
PwC

• Laag tarief
• Eten en drinken (behalve alcohol)
• Medicijnen
• Bepaalde medische hulpmiddelen (o.a. katheters)

• Nultarief
• Uitvoer van goederen (= buiten EU)
• Intracommunautaire leveringen (= binnen EU)
(bewijs nodig dat goederen Nederland hebben verlaten en
zijn geleverd aan een andere ondernemer)

Februari 2020
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Stap 7 - Verschuldigdheid
Hoofdregel
Btw is in principe verschuldigd door degene die de btw-belaste prestatie verricht!

Uitzonderingen:

1

Inkopen vanuit
buitenland

2
ICT-inkopen
≥ € 10.000

3

Ingekocht werk van
‘stoffelijke aard’
Transvorm actueel
PwC

✓ Let op bij facturen voor leveringen vervoerd vanuit buitenland en
diensten verricht vanuit buitenland;
✓ Vaak ben je zelf de btw verschuldigd.
✓ Let op bij facturen voor bepaalde ICT-producten (laptops;
tablets; mobiele telefoons) met totale waarde bij één levering van
€ 10.000 of meer;
✓ Vaak ben je zelf btw verschuldigd (sinds 1 april 2013).

✓ Let op als zorginstelling werkzaamheden van stoffelijke aard
uitbesteedt, maar zelf leiding geeft (‘eigenbouwer’) aan de
werkzaamheden (bijvoorbeeld bij specialistische schoonmaak);
vaak zelf btw verschuldigd.

Februari 2020
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Stap 8 – Aftrek van voorbelasting

•

De btw op inkopen die worden gebruikt voor belaste handelingen is aftrekbaar.

•

De btw op inkopen die worden gebruikt voor vrijgestelde handelingen of andere
onbelaste handelingen is niet aftrekbaar.

•

De btw op inkopen die worden gebruikt voor btw-vrijgestelde en btw-belaste
handelingen is pro-rata aftrekbaar.

Transvorm actueel
PwC
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2

Btw

bij
In en uitleen

Uitlenen en een opdracht

Wat is het verschil?

Transvorm actueel
PwC
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Uitleen / detachering - definitie

Gehanteerde definitie uitleen / detachering
•

De situatie waarin de uitlener personeel ter beschikking stelt aan een
inlener;

•

waarbij dat personeel onder toezicht of leiding van de inlener arbeid
verricht;

•

De uitlener die personeel ter beschikking stelt, krijgt hiervoor een
vergoeding.

Ook als het personeel over specifieke vakkennis beschikt, al dan niet
gecombineerd met de specifiek aan het desbetreffende beroep gekoppelde
verantwoordelijkheid, kan het onder toezicht of leiding van de inlener staan.

Transvorm actueel
PwC
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Een opdracht - Definitie

Geen sprake van uitleen/ detachering is als sprake is van een andere
prestaties ‘een opdracht’. In dat geval:
•

Is tussen partijen een overeenkomst tot opdracht gesloten voor
bepaalde werkzaamheden;

•

In de overeenkomst is de aard van de werkzaamheden duidelijk
omschreven;

•

Uit de overeenkomst blijkt dat tussen de opdrachtgever en de
opdrachtnemer geen arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst
bestaat of enige andere juridische band waaruit een verhouding van
ondergeschiktheid ontstaat; en

•

partijen handelen in de werkelijkheid conform hetgeen zij zijn
overeengekomen.

Hoe zit dat met aanvullende afspraken in de bijlagen?

Transvorm actueel
PwC

Februari 2020
18

Koffie pauze

15 min

Transvorm actueel
PwC
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Opdracht– Btw-belast of btw-vrijgesteld?

Hoe zit dat?

Transvorm actueel
PwC
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Opdracht– Btw-belast of btw-vrijgesteld?
Verpleging en
verzorging in
inrichtingen

Medische
diensten

Jeugdwet

Aangewezen
sociaalculturele
prestaties

WMO
diensten

Vrijstellingen

Samenwerkingsverbanden

Dagbesteding

WLZ
geïndiceerd
e thuiszorg

Kinderopvang

Fondswervend
e activiteiten
Transvorm actueel
PwC

Bepaalde
vormen
van
onderwijs
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Opdracht– Btw-belast of btw-vrijgesteld?

Verpleging en verzorging in een inrichting (artikel 11 lid 1 onderdeel c Wet op de
omzetbelasting)
Vrijgesteld van btw is:
•

verzorgen en verplegen van in een inrichting opgenomen personen,

•

Alsmede de handelingen die daarmee nauw samenhangen, zoals het verstrekken van
spijzen en dranken, geneesmiddelen en verbandmiddelen aan die personen

Voorwaarde:
•

Instellingen mogen met de bedoelde prestatie geen winst beogen!

Transvorm actueel
PwC
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Opdracht– Btw-belast of btw-vrijgesteld?

Medische dienstverlening (artikel 11 lid 1 onderdeel g, ten eerste Wet op de
omzetbelasting)
Vrijgesteld van btw is:
•

de gezondheidskundige verzorging van de mens

•

door beoefenaren van een medisch of paramedisch beroep die een op dit beroep
gerichte opleiding hebben voltooid waarvoor regels zijn gesteld bij of krachtens de Wet
BIG, voor zover deze diensten tot het gebied van deskundigheid van dit beroep
behoren en onderdeel vormen van bedoelde opleiding.

Transvorm actueel
PwC
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Uitleen/ Detachering – Btw-belast of
btw-vrijgesteld?
Hoe zit dat?

Transvorm actueel
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Uitleen / Detachering – Btw-behandeling

De uitleen/ detachering van personeel is belast met btw, tenzij een
uitzondering geldt zoals:
•

Structurele uitleen;

•

De niet structurele terbeschikkingstelling van personeel in het kader
van de WMO/Jeugdzorg;

•

De niet structurele terbeschikkingstelling van personeel in het kader
van het verzorgen en het verplegen van in een inrichting opgenomen
personen;

•

(Tijdelijke) terbeschikkingstelling van personeel in het kader van een
medische beroepsopleiding;

Transvorm actueel
PwC
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Uitleen / Detachering – In het kader van
een medische beroepsopleiding
Uitleen/ Detachering arts in opleiding (aio’s)
Op het moment dat in het kader van een medische beroepsopleiding
personeel tijdelijk bij een (andere) instelling in de gezondheidssector
werkzaam is, kan heffing van omzetbelasting achterwege blijven.
Het gaat hierbij bijvoorbeeld om assistent-geneeskundigen in opleiding
(aio’s), personen die een opleiding volgen voor operatieassistent,
verpleegkundige of ziekenverzorgende.
Uitleen/ Detachering arts niet in opleiding (anio’s)
Net als bij aio’s kan bij ook bij de tijdelijke uitleen/ detachering van
anio’s heffen van omzetbelasting achterwege blijven.
Hierbij geldt wel een termijn van maximaal 1 jaar vanaf de datum van
indiensttreding na hun afstuderen. Zodra de anio langer dan 1 jaar in
dienst is, kan de uitlener niet langer gebruik maken van goedkeuring
en moet de uitlener btw in rekening brengen aan de inlener.

Transvorm actueel
PwC
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Uitleen / Detachering – Structurele uitleen

Structurele uitleen vindt vrijgesteld van btw plaats als is voldaan aan de volgende
voorwaarden:
✓ Terbeschikkingstelling vindt plaats door een zorginstelling aan een andere zorginstelling ten
behoeve van btw-vrijgestelde zorg;
✓ Terbeschikkingstelling heeft structureel karakter;
✓ De inlenende instelling(en) moet(en) inhoudelijk betrokken zijn bij sollicitatieprocedure;
✓ De werknemer moet zijn werkzaamheden in beginsel bij één, in de arbeidsovereenkomst c.a. te
noemen instelling te verrichten;
✓ Op de betrokken werknemer moet de cao van toepassing zijn, die geldt voor de instelling(en)
waar die werknemer daadwerkelijk zijn werkzaamheden uitoefent;

✓ De vergoeding voor de terbeschikkingstelling moet beperkt blijven tot de brutoloonkosten van
betrokken werknemer(s); en
✓ De inlener is verantwoordelijk voor de gevolgen van de beëindiging van de arbeidsrelatie
tussen de onderwijsinstelling en de inlener.

Transvorm actueel
PwC
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Uitleen / Detachering –in het kader van
de WMO/Jeugdzorg
Het ter beschikking stellen van personeel in het kader van het verlenen van WMO-zorg c.q.
Jeugdzorg wordt aangemerkt als een van btw vrijgestelde dienst. Daarbij gelden de volgende
voorwaarden:
✓ Terbeschikkingstelling vindt plaats door een zorginstelling die WMO of Jeugdzorg verricht
aan een andere zorginstelling die WMO of Jeugdzorg verricht;
✓ ten behoeve van WMO of Jeugdzorg;
✓ Waarbij de terbeschikkingstelling van het personeelslid onontbeerlijk is voor het verrichten
van de WMO of Jeugdzorg; en
✓ de terbeschikkingstelling van het personeelslid strekt er niet in hoofdzaak toe extra
opbrengsten te verkrijgen met prestaties die worden verricht in rechtstreekse mededinging met
commerciële ondernemers die aan de heffing van btw zijn onderworpen (= Mag niet in
concurrentie treden).

Transvorm actueel
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Uitleen / Detachering – In het kader van
het verzorgen en het verplegen van in een
inrichting opgenomen personen
Het ter beschikking stellen van personeel in het kader van het verzorgen en verplegen van in
een inrichting opgenomen personen (artikel 11.1.c.- instelling) wordt aangemerkt als een van
btw vrijgestelde dienst. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
✓ Terbeschikkingstelling vindt plaats door een artikel 11.1.c. instelling aan een andere artikel
11.1.c instelling;
✓ ten behoeve van de verzorging en verpleging van in een inrichting opgenomen personen;
✓ Waarbij de terbeschikkingstelling van het personeelslid onontbeerlijk is voor het verrichten
van de WMO of Jeugdzorg; en
✓ de terbeschikkingstelling van het personeelslid strekt er niet in hoofdzaak toe extra
opbrengsten te verkrijgen met prestaties die worden verricht in rechtstreekse mededinging met
commerciële ondernemers die aan de heffing van btw zijn onderworpen (= Mag niet in
concurrentie treden).

Transvorm actueel
PwC
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Zijn er nog andere mogelijkheden?

•

Vrijgestelde opdracht;

•

Vrijgestelde uitleen op basis van de uitzonderingen;

•

Zijn er nog andere mogelijkheden?

Transvorm actueel
PwC
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Kosten voor gemene rekening

Leerstuk ‘kosten voor gemene rekening’
Is ontstaan in de jurisprudentie van de Hoge Raad
Cumulatieve voorwaarden:
1.

Kosten gemaakt ten behoeve van verschillende ondernemers;

2.

Kosten eerst door één instelling gedragen en werkelijke kosten worden zonder winstopslag
doorbelast aan de andere instelling(en);

3.

Volgens van tevoren vastgestelde verdeelsleutel;

4.

Verdeelsleutel weerspiegelt ieders ‘werkelijke gebruik’ van de kosten;

5.

Risico wordt verdeeld volgens dezelfde verdeelsleutel; en

6.

Verdeelsleutel mag niet worden gewijzigd tenzij een partij uittreedt/toetreedt.

➔ Let op: strikte voorwaarden en uitleg door de Belastingdienst

Transvorm actueel
PwC
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Fiscale eenheid btw

Fiscale eenheid btw (artikel 7 lid 4 Wet op de omzetbelasting)
Ondernemers die zijn verweven in financieel, organisatorisch en economisch opzicht kunnen
een fiscale eenheid btw vormen.
Als gevolg worden zij gezien als één btw-ondernemer voor de heffing van de btw en is over de
onderlinge (uitleen) prestatie geen btw verschuldigd.

Transvorm actueel
PwC
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Koepelvrijstelling

Voorwaarden voor de vrijstelling:
✓

Leden verrichten vrijgestelde prestaties of zijn geen ondernemer.

✓

De verrichte diensten hebben rechtstreeks betrekking op het verrichten van de niet-belaste
prestaties door de leden (prestaties van algemeen belang: onderwijs, zorg, etc.).

✓

Het samenwerkingsverband vraagt alleen vergoeding voor het aandeel van de leden in de
gezamenlijke kosten.

✓

Geen sprake van een van de uitgezonderde diensten, onder andere:
•
Ter beschikking stellen van personeel;
•
Aantal diensten op gebied van automatisering en ter beschikking stellen computerapparatuur
•
Advisering, begeleiding, onderzoek etc. op het gebied van onderhoudsbeheersing van
woningen;
•
Bijstand bij preventie en bescherming arbeidsomstandigheden;
•
Verzorgen van de loonadministratie, de financiële administratie en de grootboekadministratie;
of
•
Paritaire dienstverlening.

Transvorm actueel
PwC
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Met gesloten beurzen?

•

Alarmbellen!

•

Van ruilen komt huilen!

•

Ook over de prestatie in natura is btw verschuldigd

Transvorm actueel
PwC
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Koffie pauze

15 min

Transvorm actueel
PwC
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3

Bespreking
casus
posities

Casus 1

Situatie:
Vanuit mijn bedrijf werk ik nog steeds voor een aantal kloosters.
Die kunnen de BTW vaak niet terugvragen omdat zij zich niet in willen schrijven bij de KVK.
Tegelijkertijd zoeken congregaties oplossingen om van het formele werkgeverschap af te komen zonder alle zeggenschap over te dragen.
Ik zie daarin allerlei constructies voorbijkomen zoals onderaannemerschap, werknemers in dienst bij zorginstelling maar leiding vanaf het
klooster etc.
Ik hoop in die bijeenkomst inzicht te krijgen in de mogelijkheden van zowel VVT zorgorganisaties als kloosters, die formeel niet als dusdanig
geregistreerd staan.

Masterclass
PwC

februari 2020
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Casus 2

Situatie:
Het gaat over de inzet van externe bedrijfsartsen bij onze organisatie.
Op hoofdlijnen is er vrijstelling voor zorggerelateerde activiteiten van de bedrijfsartsen, alle andere activiteiten t.b.v. de werkgever, waaronder de
re-integratie (maken van adviezen), zijn btw plichtig. Ook activiteiten van de Praktijk Ondersteuner Bedrijfsarts en de administratie zijn in
principe btw plichtig. Dit wordt niet gerekend tot zorg, net zomin als BMW.
Toch zijn er variaties m.b.t. BTW bij verschillende arbodiensten, omdat e.e.a. vanuit verschillende manieren benaderd, uitgelegd kan worden.
Belangrijk is dat dit vastgelegd en uitgelegd (pleitbaar) is. Dit wordt meestal door BTW specialisten onderzocht en vastgelegd (opdat het
pleitbaar is).
Op basis van een eerdere (paar jaar geleden) middeling obv de praktijk is 30% vrijstelling bedrijfsarts activiteiten pleitbaar (de lijst van
vrijgestelde activiteiten was toen de basis).

Masterclass
PwC
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Casus 3

Vraag:

Wat moet je in je contract zetten en wat niet?

Masterclass
PwC
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Casus 4

Situatie:
De Zorginstelling is partner in een consortium en een medewerker van de Zorginstelling gaat als promovendus participeren in dit consortium.
Zorginstelling factureert hiervoor max 20 uur/week.
Het consortium betaalt dit uit subsidies en uit de eigen cash bijdrage van de Zorginstelling aan dit consortium (€10.000,-/jaar). We gaan er van
uit dat deze verrekening niet BTW-plichtig is.

Masterclass
PwC
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Casus 5

Situatie:
Onze SOG’er en psycholoog worden op factuurbasis ingezet bij een zorgboerderij en een andere zorgaanbieder. Wij factureren deze zonder
BTW.
Daarnaast hebben wij een verzorgende niveau 3 en een verpleegkundig specialist uitgeleend aan een huisartsenpraktijk, ook dit hebben wij
zonder btw gefactureerd.
Verder sluiten wij niet uit dat eventueel een samenwerking wordt aangegaan met een andere zorginstelling waarbij ook
ondersteunend personeel wordt ingezet. In hoeverre kan dit gefactureerd worden zonder btw, of kan dit helemaal niet zonder btw facturering.

Masterclass
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Casus 6

Situatie:

Zorginstelling is een samenwerkingsverband met 5 losse entiteiten in de vorm van stichtingen die als lid allemaal zijn aangesloten bij het
samenwerkingsverband.
Bij situaties zoals ziektevervanging of inhuur van specifieke kennis van medewerkers vanuit de ene entiteit naar een andere entiteit en/of het
samenwerkingsverband, zouden wij op voorhand willen weten wat de fiscale BTW gevolgen zijn in de verrekening van de loonkosten hiervan.
Dit kan uiteenlopen in functies van directeur bestuurder tot administratief medewerkers.

Masterclass
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4

Brainstormen
over
andere
oplossingen

Welke ideeën bestaan er?

Waar zit het knelpunt?
Wat heeft de praktijk nodig?

Transvorm actueel
PwC
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Thank you

Eduard Flinterman
PwC | Belastingadviseur Public Sector
Mobiel: 06 22 92 12 48
E-mail: eduard.flinterman@pwc.com
Stan Veeke
PwC | Belastingadviseur Public Sector
Mobiel: +31 (0)6 20 69 84 35
E-mail: stan.x.veeke@pwc.com

pwc.nl

© 2020 PwC. All rights reserved. Not for further distribution without the prior written permission of PwC.
"PwC" refers to the network of member firms of PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL), or, as the context requires, individual member firms of the PwC
network.
Please see www.pwc.com/structure for further details.

