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Zorginstellingen staan onder druk om hun kosten zo laag mogelijk te houden. Hierdoor hebben
zij vaak ook een scherp oog ontwikkeld voor de prijs die zij voor medische producten betalen. Of
een zorginstelling 21% btw of maar 6% btw in rekening gebracht krijgt, kan de doorslag geven
om voor een bepaalde leverancier te kiezen. Zorg dat u hierdoor geen orders of klanten misloopt.
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, dat vaak ruimer kan worden
toegepast dan in eerste instantie wordt gedacht.
Concurrentie op basis van het verlaagde btw-tarief is niet de bedoeling van de wetgever. Toch komt
het in de praktijk voor dat dezelfde of zeer vergelijkbare producten voor de btw verschillend worden
behandeld. Dit komt doordat de vertaling van de commerciële benaming en de specifieke medische
functie van producten naar de vereisten voor toepassing van het 6%-tarief niet altijd eenvoudig is.
Wij hebben ruime ervaring met het maken van deze vertaalslag. In veel gevallen zien wij dat het
verlaagde btw-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 verlaagde btw-tarief op endoscopen. Voor de betreffende leverancier betekende dit tevens dat een
aanzienlijk bedrag aan te veel berekende btw kon worden teruggevraagd van de Belastingdienst.
Contact
Vanzelfsprekend helpen de btw-adviseurs van Meijburg & Co ook u graag bij het in kaart brengen van de
btw-tarifering van uw producten en uw eventuele mogelijkheden een teruggaafverzoek in te dienen. Zij
bespreken deze en andere onderwerpen graag met u. Neemt u gerust contact op met een van hen, of
met uw gebruikelijke adviseur 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.
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