Fiscaal nieuws

Ontwikkelingen rondom btw
In dit artikel gaan wij in op drie ontwikkelingen in de btw die van belang kunnen
zijn voor uw zorginstelling. Wij gaan eerst in op de mogelijkheid tot teruggaaf van
btw bij stopgezette nieuwbouwprojecten. Vervolgens bespreken wij de btw-behandeling van de inzet van zelfstandigen in de zorg en (speciaal voor de ziekenhuizen
onder u) de verkoop van dure medicijnen.
Teruggaaf btw op stopgezette
nieuwbouw-projecten
De Kennisgroep van de Belastingdienst heeft eerder dit
jaar het standpunt ingenomen dat de btw die betrekking heeft op stopgezette nieuwbouwprojecten kan
worden teruggevraagd. Voor zover uw zorginstelling
deze btw nog niet heeft teruggevraagd, kan zij deze
btw dan ook alsnog bij de Belastingdienst terugvragen.
Het is hierbij niet relevant of het nieuwbouwproject
voor btw-belaste of btw-vrijgestelde dienstverlening
(zoals het verzorgen en verplegen van personen)
gebruikt zou worden.
Als uitgangspunt kan de btw die tot vijf jaren terug aan
uw zorginstelling in rekening is gebracht nog bij de
Belastingdienst worden teruggevraagd. Om ervoor te
zorgen dat ook een eventuele btw-teruggaaf wordt
verleend over het jaar 2008, is het daarmee van belang
dat nog dit jaar het verzoek tot teruggaaf van btw bij de
Belastingdienst wordt ingediend. Daar komt bij dat niet
valt uit te sluiten dat het standpunt van de Belastingdienst in de toekomst wijzigt.
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Het is u wellicht niet ontgaan dat er de laatste tijd veel
te doen is geweest rondom de vraag of zelfstandigen
over hun vergoeding voor zorggerelateerde werkzaamheden bij uw zorginstelling kostprijsverhogende btw in
rekening moeten brengen.
In de praktijk zien wij steeds vaker dat bijvoorbeeld
verpleegkundigen, thuiszorgmedewerkers en operatieassistenten hun diensten niet langer in loondienst
uitvoeren, maar als zelfstandige aanbieden. Vaak wordt
door deze zelfstandigen geen btw in rekening gebracht,
omdat zij veronderstellen dat voor hun dienstverlening
als BIG-geregistreerde de medische btw-vrijstelling van
toepassing is. De Belastingdienst is echter van mening
dat de medische btw-vrijstelling alleen van toepassing
kan zijn als de diensten niet onder leiding en toezicht
van (een medewerker van) uw zorginstelling worden
uitgevoerd. In dat geval is er, volgens de Belasting-

dienst, sprake van detachering die belast is met btw.
De vraag of deze zelfstandigen voor hun werkzaamheden
btw in rekening moeten brengen ligt op dit moment voor
bij de Hoge Raad. Het definitieve antwoord zal daarmee
nog even op zich laten wachten. Om de (eventuele) last
aan btw voor uw zorginstelling in kaart te brengen kunt
u in afwachting van de uitspraak van de Hoge Raad
alvast nagaan of de zelfstandigen die voor uw zorginstelling werken nu al btw in rekening brengen; en zo niet,
of zij de btw aan uw zorginstelling na mogen factureren
als hun dienstverlening belast is met btw.

Btw-behandeling dure geneesmiddelen
(bericht voor ziekenhuizen)
Vanaf 1 januari 2012 is begonnen met het overhevelen
van bepaalde dure medicijnen (zoals TNF-alfaremmers)
van apotheken naar ziekenhuizen. De vraag die door
deze wijziging aan de orde kwam is of ziekenhuizen
btw zijn verschuldigd over de uitlevering van deze dure
medicijnen aan cliënten die niet in het ziekenhuis zijn
opgenomen. Een andere zienswijze zou zijn dat de
uitlevering is vrijgesteld van btw, omdat deze deel
uitmaakt van de btw-vrijgestelde dienstverlening die
de ziekenhuizen aan hun cliënten verstrekken.
Deze vraag is in een overleg voorgelegd aan het Ministerie van Financiën. De uitkomst van dit overleg is dat
de uitlevering van deze medicijnen door ziekenhuizen
aan niet in het ziekenhuis opgenomen personen zijn
belast met 6% btw. Dit betekent dat uw ziekenhuis
6% btw moet voldoen uit de vergoeding die u voor
deze dure medicijnen van de zorgverzekeraar ontvangt,
maar ook dat de btw op de inkoop van de geneesmiddelen kan worden teruggevraagd. Als er geen opslag
wordt berekend op de inkoopprijs, leidt deze verschuldigdheid van btw vanwege de mogelijkheid om de
inkoop-btw weer terug te vragen per saldo niet tot een
hogere btw-druk. Heffing van btw kan mogelijk zelfs
leiden tot een hogere teruggaaf van btw die drukt op de
algemene organisatiekosten vanwege een hoger pro
rata percentage.

