Wet- en regelgeving

Omzetbelasting
Scoutinggroepen zijn over het algemeen vrijgesteld van het betalen van BTW. Toch leven er over dit
onderwerp vragen bij groepen en zijn er situaties denkbaar waarbij een Scoutinggroep te maken krijgt
met de Wet op de Omzetbelasting en BTW-plichtig is.
Omzetbelasting
Omzetbelasting (BTW) geldt voor iedere ondernemer die prestaties (leveringen of diensten) verricht
en daarvoor een zakelijke vergoeding krijgt. Een ondernemer is voor de omzetbelasting iemand die
zelfstandig een bedrijf of beroep uitoefent. Het is voor de omzetbelasting niet van belang dat er winst
wordt beoogd. Dat betekent dat ook stichtingen en verenigingen als ondernemer kunnen worden
gezien. Gelukkig hoeven verenigingen en stichtingen niet altijd omzetbelasting te betalen. Bij
omzetbelasting wordt onderscheid gemaakt in goederen en diensten.
Vrijstellingen voor jeugdwerk
In een aantal gevallen is het leveren van goederen of het verlenen van diensten vrijgesteld van BTW.
Over deze prestaties mag je geen BTW in rekening brengen en hoef je geen BTW af te dragen. Een
van de vrijstellingen geldt voor leveringen en diensten, die worden verricht door instellingen voor
jeugd- en jongerenwerk en club- en buurthuiswerk en instellingen op het terrein van het sociaalcultureel werk. Hier vallen dus ook de Scoutinggroepen onder. (Wet op de omzetbelasting 1968,
artikel 11 lid 1f en Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968, artikel 7 lid 1 en bijlage B b15a). Deze
vrijstelling voor prestaties van sociale of culturele aard voor leveringen en diensten is van toepassing
als er geen winst beoogt wordt en er geen ernstige verstoring van concurrentieverhoudingen optreedt
ten opzichte van ondernemers die wel winst beogen. Je hoeft hierdoor dus geen BTW te vragen en af
te dragen over bijvoorbeeld de kampgelden en de contributie die je leden betalen. Het beogen van
winst kan blijken uit de statuten, reglementen of de feitelijke omstandigheden.

Vrijstelling voor fondswervende activiteiten
Nevenactiviteiten kunnen eveneens zonder heffing plaatsvinden, als je voldoet aan de criteria van de
vrijstelling voor prestaties voor het verkrijgen van financiële steun. Deze vrijstelling geldt voor
instellingen die zich bezighouden met het verlenen van diensten aan de jeugd en leveringen en
diensten van sociale of culturele aard.
Voorwaarde voor de vrijstelling is dat de opbrengsten van de leveringen en diensten moeten worden
gebruikt als extra financiële ondersteuning van de hoofdactiviteit van de organisatie. Zonder deze
vrijstelling zouden je fondsverwervende activiteiten op de normale wijze in de heffing BTW moeten
worden betrokken. Om verstoring van de concurrentieverhoudingen te voorkomen, is de vrijstelling
beperkt tot een maximum bedrag:
• voor leveringen is maximaal € 68.067 per jaar vrijgesteld;
• voor diensten is maximaal € 22.689 per jaar vrijgesteld;
Leveringen in het kader van fondswerving kunnen zijn: clubmaterialen, glazen, speldjes en kalenders.
Diensten in het kader van fondswerving kunnen zijn: bingoavonden, fancy-fairs, toegang tot
wedstrijden en sponsoring.
De grensbedragen gelden per categorie afzonderlijk. Als je organisatie bijvoorbeeld voor de levering
van goederen meer dan € 68.067,- ophaalt en de opbrengsten uit de diensten lager blijven dan
€37.765,-, is alleen de levering van goederen belast. Bij overschrijding van een grensbedrag per
categorie geldt dat voor die categorie belasting betaald moet worden over het gehele bedrag.
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Het kan daarom verstandig zijn te stoppen met de verkoop of de levering van diensten wanneer de
grensbedragen overschreden worden omdat de te betalen BTW hoger is dan de extra winst uit
verkoop of dienstverlening.
Vrijstelling voor verhuur van onroerende zaken
Verhuur van je clubhuis wordt niet gezien als een fondswervende activiteit. De Wet op de
omzetbelasting kent echter ook een vrijstelling voor verhuur van onroerende zaken (Wet op de
omzetbelasting 1968, artikel 11 lid 1b). Zodoende hoeft over de verhuur ook geen BTW afgedragen te
worden.
Kantineregeling
Voor kantines van sportverenigingen en andere sociaal-culturele instellingen waarvan de primaire
activiteiten zijn vrijgesteld, mag gebruik worden gemaakt van een bijzondere kantineregeling naast de
vrijstelling voor fondswervende activiteiten. De bijzondere kantineregeling kan worden toegepast door
sportverenigingen, maar onder andere ook door instellingen voor jeugdwerk. De kantineregeling laat
de kantineopbrengsten buiten de BTW-heffing onder de volgende voorwaarden:
• dat in de kantine normale bij de vereniging of instelling behorende nevenactiviteiten plaatsvinden.
Dus geen bruiloften en dergelijke;
• dat de totale kantineomzet niet hoger is dan € 68.067 per jaar. Totale omzet betekent spijzen,
dranken, rookwaren en opbrengsten uit speelautomaten;
• dat exploitatieoverschotten worden gebruikt in de vereniging of instelling.
De vrijgestelde fondswerving mag je niet toepassen voor kantineopbrengsten die uitgaan boven het
vrijgestelde bedrag van de kantineregeling.
BTW tarieven
Voor de omzetbelasting, of BTW, bestaan verschillende tarieven die aan klanten worden
doorberekend en worden afgedragen aan de Belastingdienst. Daarnaast wordt door een bedrijf BTW
betaald over goederen en diensten die worden ingekocht. Dit laatste wordt ook wel 'voorbelasting'
genoemd omdat deze afgetrokken kan worden van de BTW die aan de Belastingdienst moet worden
afgedragen. Het terugvragen van BTW kan dus alleen als je ook BTW betaald. Wanneer meer BTW
aan de belastingdienst betaald wordt dan over de omzet verschuldigd is, kan het verschil worden
teruggevraagd. In sommige gevallen (met name bij de bouw van een nieuw clubhuis) lijkt het
interessant om BTW terug te kunnen vragen, maar dit kan dus niet, aangezien Scoutinggroepen ook
geen BTW hoeven af te dragen. Meer informatie over de mogelijkheden zijn te vinden op het infoblad
BTW terugvragen bij nieuwbouw.
Vragen?
Heb je aanvullende vragen of wil je meer informatie over het onderwerp, dan kun je het beste contact
opnemen met een specialist. Dit kan bijvoorbeeld iemand van een accountantskantoor zijn.
Meer informatie
Wet op de omzetbelasting 1968
www.wetten.overheid.nl
Uitvoeringsbesluit omzetbelasting 1968 www.wetten.overheid.nl
Belastingdienst
www.belastingdienst.nl

Ondanks dat Scouting Nederland probeert de infobladen zo up-to-date mogelijk te houden, kan het voorkomen dat er inmiddels
nieuwe regelgeving is afgekondigd. De tekst van de geldende wet- en regelgeving is bepalend. Aan deze informatie kunnen
geen rechten worden ontleend.
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