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Betaalt u ten onrechte 21% btw?
Zorginstellingen staan onder druk om hun kosten zo laag mogelijk te houden. Aangezien de btw voor
zorgstellingen een kostprijsverhogend effect heeft, is het van groot belang dat bij inkoop het juiste btwtarief wordt toegepast. Een groot aantal medische producten is onderworpen aan het verlaagde btwtarief van 6%. Uit ervaring weten wij echter dat niet alle toeleveranciers en dienstverleners het juiste
btw-tarief toepassen. De recente plannen het 6%-tarief voor o.a. medische producten af te schaffen
lijken van de baan. Vooralsnog kan dus onverkort van het 6%-tarief worden geprofiteerd.
Wanneer 6%-tarief?
Wat het eerste opvalt aan een product zijn de commerciële benaming en het uiterlijk en niet zozeer de
toepassing ervan. Om het 6%-tarief te kunnen toepassen is juist de specifieke medische functie van
belang. Deze moet worden vertaald naar de vereisten voor toepassing van het verlaagde btw-tarief.
Wij hebben ruime ervaring met het maken van de vertaalslag van de specifieke medische functie naar
de voorwaarden voor toepassing van het verlaagde btw-tarief. In veel gevallen zien wij dat het 6%-tarief
ruimer kan worden toegepast dan in eerste instantie werd gedacht. Recent hebben wij bijvoorbeeld
een mooie afspraak met de Belastingdienst kunnen maken over de toepassing van het 6%-tarief op
endoscopen. Dit leidt voor (zorg)instellingen tot een inkoopvoordeel.
Inkoop uit het buitenland
De toepassing van het juiste btw-tarief is tevens van belang bij inkopen uit het buitenland. Als Nederlandse
inkoper moet u dan vaak zelf Nederlandse btw op aangifte voldoen, die meestal niet of zeer beperkt
aftrekbaar is. Ook in die situatie is het belangrijk om na te gaan of u niet te veel btw betaalt.
Anderzijds kan de Belastingdienst (hoge) boetes opleggen als ten onrechte het verlaagde btw-tarief
is toegepast. De btw die u zelf moet voldoen kan ertoe leiden dat het kiezen voor een buitenlandse
leverancier uiteindelijk niet goedkoper is dan de keuze voor een Nederlandse leverancier. Wij raden u aan
hier rekening mee te houden bij offertetrajecten.
Hoe kan Meijburg & Co u van dienst zijn?
Wij hebben ruime ervaring met betrekking tot tarieftoepassing op medische producten. Onze fiscale
kennis en praktische ervaringen op dit gebied combineren wij met een efficiënte aanpak. Graag
assisteren wij u bij het in kaart brengen van de betaalde btw op ingekochte medische producten. Dit kan
bijvoorbeeld door middel van een btw-scan verlaagd tarief.
Kenmerken van de btw-scan verlaagd tarief:
•
een inventarisatie op hoofdlijnen van kansen en risico’s;
•
onderzoek aan de hand van interviews alsmede naar de kenmerken en toepassing van medische
producten;
•
bondige rapportage van bevindingen;
•
overzicht van (mogelijk) te nemen vervolgstappen;
•
vooraf duidelijkheid over de kosten.
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Contact
Hebt u interesse in de btw-scan verlaagd tarief of wilt u nader bekijken of uw onderneming wellicht te
veel of te weinig btw betaalt, neemt u dan contact op met een van de hierna genoemde contactpersonen
van de marktgroep Zorg of met uw vaste contactpersoon binnen Meijburg & Co.
Marjolein Nusmeier
T: +31 88 909 39 68
M: +31 6 21 81 12 27
E: nusmeier.marjolein@kpmg.com

Marieke Herber
T: +31 88 909 31 56
M: +31 6 54 79 25 01
E: herber.marieke@kpmg.com

Annette Pol-Habing
T: +31 88 909 39 58
M: +31 6 46 41 05 86
E: pol-habing.annette@kpmg.com

Nienke van den Blink
T: +31 88 909 18 13
M: +31 6 27 65 02 57
E: vandenblink.nienke@kpmg.com

De in deze publicatie opgenomen informatie is van algemene aard en heeft geen betrekking op de specifieke omstandigheden van een bepaald individu of een
bepaalde entiteit. Hoewel bij de totstandkoming van deze publicatie de grootst mogelijke zorgvuldigheid is betracht, kunnen wij niet garanderen dat de daarin
opgenomen informatie op de datum van ontvangst juist en volledig is of dat in de toekomst zal blijven. Op grond van deze informatie dient geen actie ondernomen
te worden zonder adequate professionele advisering na een grondig onderzoek van de specifiek van toepassing zijnde situatie.
© 2015 Meijburg & Co, Belastingadviseurs, is een samenwerkingsverband van besloten vennootschappen, staat ingeschreven in het Handelsregister onder
nummer 53753348 en is aangesloten bij KPMG International Cooperative (“KPMG International”), een Zwitserse entiteit. Alle rechten voorbehouden.
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