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Fiscale bouwstenen
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 Indirecte verbruiksbelasting

 Belasting drukt bij persoon die geen btw kan 
verrekenen/terugvragen op de btw-aangifte of compenseren 
bij het BTW-compensatiefonds

 BTW-ondernemerschap

 Leveringen en diensten

 Vergoeding/meer dan symbolische vergoeding



Sportvereniging en btw



Bijeenkomst Sport Utrecht/sportvereniging

 De sportvereniging verricht meerdere activiteiten die allemaal 
een eigen btw-regime hebben. 

 Laten sporten leden tegen betaling van een contributie zonder 
winstoogmerk

 Maken van reclame/sportsponsoring

 Exploitatie van een kantine
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 Het zonder winstoogmerk geven van gelegenheid om tegen 
betaling van contributie een sport te beoefenen is op grond 
van artikel 11, eerste lid, onderdeel e van de Wet op de 
omzetbelasting vrijgesteld van de heffing van btw. 

 De dienstverlening is niet belast met btw en de btw op de 
kosten die betrekking hebben op het btw-vrij laten sporten 
van de leden kan niet op de btw-aangifte worden verrekend 
en vormt een kostenpost. Denk hierbij aan de verlichting van 
de sportvelden en de aanschaf van sportmateriaal. 

 In 2019 subsidie voor bepaalde kosten!
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 Maken van reclame is vrijgesteld mits omzet niet meer 
bedraagt dan € 50.000

 Exploitatie kantine is vrijgesteld mits omzet minder bedraagt 
dan € 68.067

 Artikel 11, eerste lid, letter v Wet op de omzetbelasting 1968 
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 Zie artikel 11, eerste lid, onderdeel v van de Wet op de 
omzetbelasting 1968 

 leveringen en diensten van bijkomstige aard door organisaties 
waarvan de prestaties overigens op grond van onderdeel c, d, 
e, f, o, onder 1°of t zijn vrijgesteld, voor zover die leveringen 
en diensten voortvloeien uit activiteiten ter verkrijging van 
financiële steun voor deze organisaties, mits de ontvangsten 
ter zake van leveringen niet meer bedragen dan € 68 067 per 
jaar en ter zake van diensten niet meer dan € 22 689 per jaar, 
met dien verstande dat voor organisaties als bedoeld in 
onderdeel e, laatstgenoemd bedrag € 50 000 bedraagt;
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 Besluit Omzetbelasting. Fondswerving en kantines, 18 
december 2013, nr. BLKB 2013/2001M

 Wat is fondsenwerving

 Wederverkoop van lotto, toto en loten Grote Clubactie

 Clubblad

 Bijzondere evenementen/acties voor een ‘goed doel’



Huidige btw-regelgeving inzake 
sport 
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 Nederlandse wet in het kort

 Geven van gelegenheid tot sportbeoefening zonder winstoogmerk 
aan leden is vrijgesteld van btw. (lees sportvereniging) Geen heffing 
van btw en geen teruggaaf van btw op kosten door Belastingdienst. 

 Geven van gelegenheid tot sportbeoefening door gemeente is 
belast met 6% btw met uitzondering van bewegingsonderwijs. 
Voldoen 6% btw aan Belastingdienst en teruggaaf van btw op 
kosten. 

 Geven van gelegenheid tot sportbeoefening door stichting aan 
verenigingen etc. is belast met 6% btw. Voldoen 6% btw aan 
Belastingdienst en teruggaaf van btw op kosten. 

 Geven van gelegenheid tot sportbeoefening door commerciële 
exploitant is belast met btw. Voldoen 6% btw aan Belastingdienst en 
teruggaaf van btw op kosten. 
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 Geven van gelegenheid tot sportbeoefening

 Aftrek inkoop-BTW ter zake van aanleg, onderhoud en 
renovatie van het sportpark

 Aftrek inkoop-BTW ter zake van aanschaf sport- en 
spelmateriaal, gas en elektriciteit

 6% BTW-druk bij sportvereniging op gebruiksvergoeding die 
de gemeente in rekening brengt, maar aftrek 21% inkoop-BTW

 Fiscaal vriendelijk

 Actieve rol gemeente waaraan kosten zijn verbonden
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 Europees recht in het kort. 

 Geven van gelegenheid tot sportbeoefening zonder 
winstoogmerk is vrijgesteld van heffing van btw. Geen 
voldoening van btw en geen teruggaaf van btw op kosten. 

 Geven van gelegenheid tot sportbeoefening is belast met btw. 
Voldoening van btw aan Belastingdienst en teruggaaf van btw 
op kosten. 



Wetswijziging/uitbreiding btw-
sportvrijstelling 
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 Belastingplan 2019

 Gelegenheid geven tot sport met winstoogmerk is belast met 
9% btw.

 Gelegenheid geven tot sport zonder winstoogmerk is niet 
belast met btw.

 Specifieke regeling voor winstoogmerk: subsidies tellen niet 
mee bij bepalen of sprake is van een overschot. Correcties 
voor te hoge vergoeding of te lage vergoeding voor 
dienstverlening door of aan exploitant worden gecorrigeerd. 

 Winstoogmerk is overschotten behalen en uitkeren aan 
leden/aandeelhouders. 

 Gemeente heeft geen aandeelhouders en geen leden en dus 
geen winstoogmerk. 
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 BTW-sportvrijstelling. Niet heffen van btw maar ook geen teruggaaf 
van btw. 

 Subsidieregelingen voor kosten van btw. 

 Gemeenten krijgen een specifieke uitkering sport voor alle btw op 
kosten. (SPUK)

 Amateursportorganisaties krijgen een subsidie voor btw op kosten 
van onderhoud en investeringen in onroerende zaken en aanschaf 
en onderhoud sport/spelmateriaal. 

 SPUK vergoeding van alle btw op kosten ook kosten van gas, 
elektriciteit, schoonmaak.

 SPUK 152.000.000. Alle gemeenten krijgen kosten vergoed. 

 Subsidieregeling amateursportorganisaties 87.000.000. Wie het 
eerst komt die het eerst maalt. 
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 Sportverenigingen zijn en blijven niet belast met btw

 Gemeenten verlenen sportdiensten belast met btw en worden 
vrijgesteld van btw. 

 Gemeenten hoeven geen btw meer in rekening te brengen 
maar hebben ook geen recht meer op teruggaaf van btw. De 
btw op de kosten wordt een kostenpost. 

 Gemeente worden gecompenseerd via een subsidieregeling 
voor alle kosten van btw voor zover budget aanwezig is. 
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 Stichting verlenen sportdiensten belast met btw en worden 
vrijgesteld van btw. Een stichting heeft geen winstoogmerk. 
Een stichting verstrekt geen uitkering aan leden of 
aandeelhouders. 

 Stichtingen hoeven geen btw meer in rekening te brengen 
maar hebben ook geen recht meer op teruggaaf van btw. De 
btw op de kosten wordt een kostenpost. 

 Stichtingen worden gecompenseerd via een subsidieregeling 
voor kosten van onderhoud, investeringen in onroerende 
zaken en aanschaf van sport- en spelmateriaal voor zover 
budget aanwezig is.
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 Commerciële exploitanten blijven belast met btw. 
Commerciële exploitanten voldoen btw en hebben recht op 
aftrek van btw op de kosten. 

 HvJ EU van 21 maart 2002 in zaak C-174/00 (Kennemer Golf & 
Country Club) inzake ‘winstoogmerk’. 

 Winstoogmerk is het behalen van overschotten die onder de 
leden worden verdeeld.



Compensatieregeling voor 
amateursportorganisaties
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 Amateursportorganisaties: Subsidieregeling stimulering bouw 
en onderhoud sportaccommodaties. 

 Gemeenten: Regeling specifieke uitkering stimulering

 Prinsjesdag: geen herziening van btw met betrekking tot 
investeringen in het verleden. 
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 De regeling richt zich slechts op de amateursport voor de 
lokale gebruiker. 

 De subsidie wordt verstrekt voor de bouw of het onderhoud 
van sportaccommodaties of voor de aanschaf of het 
onderhoud van sportmaterialen.

 Sportaccommodaties zijn gedefinieerd als een voorziening, 
bestemd en in gebruik voor activiteiten op het gebied van 
amateursport. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan 
sporthallen, sportvelden, multizalen, maneges, atletiekbanen, 
wielerbanen of dojo’s.
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 Investeringen in sportmaterialen komen in aanmerking voor 
subsidie als deze materialen tot doel hebben om 
amateursportbeoefening te ondersteunen. Bij sportmaterialen 
kan worden gedacht aan klimrekken, trampolines of doelen, 
maar bijvoorbeeld ook de aanschaf van nieuwe ballen, 
discussen, of matten. 

 De btw op de kosten voor gas, water en elektriciteit worden 
niet vergoed
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 De subsidie bedraagt ten hoogste 20% van de kosten van 
subsidiabele activiteiten. 

 De subsidie bedraagt maximaal € 2.500.000. Men neemt aan 
dat bij een hoger subsidiebedrag geen sprake meer is van een 
zuiver lokale activiteit door een amateursportorganisatie. 

 Subsidies van minder dan € 5.000 worden niet verstrekt. De 
subsidie wordt verdeeld op volgorde van de binnenkomst van 
(complete) aanvragen. 

 Het subsidiebudget voor 2019 bedraagt € 87.000.000. Als 
recht op aftrek van btw via de btw-aangifte bestaat wordt 
geen subsidie verstrekt.
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 De subsidie wordt verstrekt aan de organisatie die investeert. 

 Wie heeft de factuur en is de overeenkomst aangegaan. 

 Gemeente subsidieert. Vereniging investeert. Subsidie kan 
oplopen tot 35%! 
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 De subsidie wordt ten hoogste voor drie jaar verstrekt. Omdat 
de gemiddelde duur van een bouwproject in de sport 
anderhalf jaar is, hebben amateursportorganisaties met deze 
periode ruim de tijd om een subsidiabel project af te ronden.

 Onder voorwaarden verlenging met één jaar. 
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 Bij het verstrekken van subsidies wordt een onderscheid 
gemaakt in subsidies tot € 25.000, subsidies van € 25.000 tot € 
125.000 en subsidies vanaf € 125.000.

 De subsidie tot € 25.000 wordt zonder voorafgaande verlening 
direct vastgesteld. De aanvraag moet uiterlijk binnen 12 
maanden na voltooiing van de subsidiabele activiteiten 
ingediend. Geen voorschot.



Bijeenkomst Sport Utrecht

 Indien de subsidie meer dan € 25.000 bedraagt maar minder 
dan € 125.000 dan kan de subsidie worden aangevraagd 
binnen 12 maanden na afloop van de activiteiten. 

 Echter het is ook mogelijk om bevoorschotting te ontvangen. 

 De aanvraag voor de subsidie moet worden onderbouwd met 
facturen en betalingsbewijzen voor betaling boven de € 500 
waaruit blijkt dat de ontvanger van de subsidie de facturen of 
factuur heeft betaald. 

 Voor de voltooiing van de activiteit wordt de datum van de 
factuur voor de subsidiabele activiteit aangehouden.
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 Wanneer er subsidie wordt aangevraagd voor een bedrag van 
€ 125.000 of meer wordt de subsidie altijd verstrekt door 
middel van een aanvraag tot verlening voor aanvang van de 
periode waarvoor subsidie wordt aangevraagd en een 
vaststelling na afloop van de periode waarvoor subsidie wordt 
aangevraagd. 

 Bij de aanvraag tot vaststelling wordt een financieel verslag 
verstrekt. Op grond van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW 
en VWS gaat een financieel verslag vergezeld van een 
controleverklaring.
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 Subsidies van minder dan 5000 euro worden niet verstrekt, 
‘omdat de uitvoeringskosten anders onevenredig hoog zouden 
zijn in verhouding tot het subsidiabele bedrag’. De totale 
uitvoeringskosten van de subsidieregeling schat de minister op 
bijna 3,4 miljoen euro.
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 Extra subsidie voor investeringen in duurzaamheid en 
toegankelijkheid.

 Extra subsidie van 15%

 Totaal 35% subsidie (20% subsidie en 15% subsidie) 
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 Duurzaamheid

 Extra subsidie voor investeringen in duurzaamheid en 
toegankelijkheid.

 Verlichting (sportveldverlichting/LED verlichting). Gemeente 
investeert in veld. Vereniging investeert in verlichting. 

 Ventilatie en verwarming 
(warmteterugwinning/warmtepomp)

 Tapwater (warmteterugwinning/warmtepomp)

 Bouwkundig (HR-glas/isolatie)

 Duurzame energieopwekking 
(zonnepanelen/zonnecollectoren) 



Bijeenkomst Sport Utrecht

 Toegankelijkheid 

 Automatische deur

 Toegangsportrolstoelen

 Lift

 Integraal toegankelijk toilet

 Integraal toegankelijke kleedkamer
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 Einde

 mr. dr. J.J.P. (Joep) Swinkels 

 Email: j.swinkels@utrecht.nl

 Tel: 06 25152349 
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