Reisbureauregeling
BTW QUICKSCAN

Sinds 1 april 2012 bestaat de btw-reisbureauregeling in Nederland. De regeling
heeft bijzondere regels geïntroduceerd voor de heffing van btw op reizen. In
de praktijk leidt de regeling tot vele vragen van ondernemers. Anders dan de
naam doet vermoeden, is de reisbureauregeling niet alleen van toepassing op
reisbureaus. Weet u zeker dat u voldoet aan de wettelijke verplichtingen van
de reisbureauregeling? Met de btw quickscan van Meijburg & Co krijgt u de
kansen en bedreigingen helder in beeld!
Achtergrond
De reisbureauregeling is bedoeld als vereenvoudiging
voor ondernemers bij het berekenen en voldoen
van btw. De begrippen ‘reis’ en ‘reisbureau’
kennen echter een ruime definitie. Daardoor
kunt u ook met de reisbureauregeling worden
geconfronteerd als u volgens het spraakgebruik geen
reisbureau bent. De regeling heeft tevens effect op
onder andere touroperators, busbedrijven,
cruisemaatschappijen, bungalowparken,
vliegtuigmaatschappijen, organisatoren van
congressen, beurzen, musicals, studiereizen en
bedrijfsuitjes.
Wat is de btw quickscan?
Met de btw quickscan beoordelen wij in hoeverre de
reisbureauregeling op uw onderneming van
toepassing is, en of de btw-positie van uw bedrijf of
instelling daarbij optimaal is. Wij analyseren daarnaast
of uw btw-administratie en btw-aangiften een
controle door de Belastingdienst goed zullen
doorstaan.
De btw quickscan van Meijburg & Co is voor uw
onderneming een eenvoudige en efficiënte manier
om erachter te komen of u risico’s loopt bij het
uitvoeren van uw btw-verplichtingen. Daarnaast
worden hiermee ook de kansen om uw btw-positie te
optimaliseren in beeld gebracht.

Voordelen van de btw quickscan:
– Wij brengen kansen en ‘bedreigingen’ adequaat
in beeld, zodat uw btw-positie kan worden
geoptimaliseerd.
– De quickscan kan dienen als handvat bij de
jaarrekeningcontrole: is uw bedrijf voor de heffing
van btw ‘in control’?
Welke vragen kunnen aan de orde komen bij de btw
quickscan?
– Heeft de reisbureauregeling invloed op uw
onderneming?
– Op welke kosten mag u de btw in aftrek brengen?
– Welke vereisten worden gesteld aan de factuur?
– Hoe dient u de winstmarge op uw verkopen te
berekenen?
– Wat gebeurt er als u een negatieve winstmarge
realiseert?
– Op welke manier dient u om te gaan met
vooruitbetalingen?
– Hoe werkt de heffing van btw bij reizen met een
bestemming buiten de Europese Unie?
– Kunt u de toepassing van de reisbureauregeling
beïnvloeden?

Kenmerken van de btw quickscan:
– Een snelle en efficiënte inventarisatie op
hoofdlijnen van kansen en risico’s;
– Onderzoek aan de hand van een checklist en
kort interview;
– Korte en bondige rapportage van bevindingen;
– Een doorlooptijd van 1 à 2 weken;
– Vooraf duidelijkheid over de kosten.
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Waarom Meijburg & Co?
Meijburg & Co begrijpt de reiswereld. Wij hebben
ruime ervaring met onderwerpen die bij de
toepassing van de reisbureauregeling aan de
orde komen. Onze diepgaande fiscale kennis op
dit gebied combineren wij met een efficiënte en
praktische aanpak. Daarbij maken wij gebruik
van het internationale KPMG Travel-, Leisure- en
Tourismnetwerk en van onze kennis van de markt.
Zo zijn wij in staat u bij (grensoverschrijdende) fiscale
vraagstukken unieke oplossingen te bieden.
Contact
Als u interesse heeft in de btw quickscan, neemt u
dan contact op met een van de hierna genoemde
contactpersonen of met uw vaste contactpersoon
binnen Meijburg & Co.
Leo Mobach
T: +31 88 909 12 24
E: mobach.leo@kpmg.com
Bünyamin Çubuk
T: +31 88 909 16 81
E: cubuk.bunyamin@kpmg.com
Niels Wenting
T: +31 88 909 11 65
E: wenting.niels@kpmg.com
www.meijburg.nl

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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