Is uw stichting of vereniging
‘in control’ voor de btw?
Is uw stichting of uw vereniging een ondernemer voor de btw?
Is de subsidie die uw stichting of vereniging ontvangt belast met btw?
Bent u op de hoogte van alle btw-gevolgen die dit met zich mee brengt?
Laat geen btw liggen en loop niet langer risico op een boete of naheffing met de

Btw-check non-profit
Voor wie is de Btw-check non-profit bedoeld?

Zomeractie juli – augustus – september 2017

Stichtingen en verenigingen die activiteiten verrichten
Laat de Btw-check non-profit uitvoeren in de maand juli,
binnen de sociaal-culturele sector, de onderwijssector of augustus of september 2017 voor de speciale
zorgsector.
zomeractieprijs van € 490, exclusief btw.
Wat levert de Btw-check non-profit u op?

Wie voeren de Btw-check non-profit uit?

✓ U weet op welke punten u btw kunt besparen;
✓ U weet op welke punten u het risico op
naheffingsaanslagen btw kunt voorkomen;
✓ U weet op welke punten u een boete-risico kunt
voorkomen.
Op basis hiervan kunt u de btw-positie van uw stichting
of vereniging optimaliseren en ‘in control’ maken.

mr. drs. G.W. (Geert) Beuker
Geert is btw-specialist en eigenaar van Beuker BTWadvies. Zowel bij de Belastingdienst als in zijn huidige
functie van belastingadviseur heeft Geert veel kennis en
ervaring opgedaan op het gebied van de nonprofitsector. Telkens ervaart hij het als een uitdaging om
met de klant een zo optimaal mogelijk resultaat te
bereiken.
www.beukerbtw-advies.nl

Wat is de procedure van de Btw-check non-profit?

1) U vraagt de Btw-check non-profit aan door een email te sturen naar marion@gerritsenbtwadvies.nl
of geert@beukerbtw-advies.nl
2) U ontvangt van ons een korte vragenlijst
3) U vult de vragenlijst in en stuurt de vragenlijst retour
4) Wij inventariseren de btw kansen en risico’s van de
stichting of vereniging, aan de hand van de door u
verstrekte informatie
5) Wij maken een afspraak voor een bespreking waarin
wij onze bevindingen met u delen
6) Wij stellen een korte rapportage op van onze
bevindingen

2017

mr. M.A. (Marion) Gerritsen
Marion is fiscaal jurist en eigenaar van Gerritsen BTW
Advies. Vanaf 2006 heeft zij zich gespecialiseerd in de
btw. Haar missie is onder meer om haar btw-kennis te
delen met non-profit organisaties om btw te besparen
en boete-risico’s te voorkomen.
www.gerritsenbtwadvies.nl

