CV WPK en BTW-plicht
De accountant raadt de CV aan om een reservering te maken voor het geval de
belastingdienst de vereniging als BTW-plichtig gaat zien.
Dat betekent dan ook dat de leden contributie met BTW moeten gaan betalen. Dit is
lastig omdat zij de BTW niet kunnen aftrekken.
Het bestuur is verbaasd dat deze BTW-plicht nu opeens aan het licht komt, terwijl de
statuten al sinds 2000 hetzelfde zijn.
Navraag bij enkele deskundigen leert dat BTW-plicht niet eenduidig is vast te stellen.
Kort gezegd zouden activiteiten van de vereniging BTW-plichtig zijn als we als
vereniging gaan deelnemen aan het economisch verkeer. Geen van de deskundigen durft
een heldere uitspraak te doen tav. de BTW plicht van de CV.
Art 3 van de statuten zegt:
1. Het doel van de cooperatie is, de bevordering van de totstandkoming en
instandhouding van een kwalitatief hoogwaardig Paleiskwartier als woon- en
werkgebied.
2. Zij tracht dit doel ondermeer te bereiken door:
a. de bevordering van de totstandkoming en instandhouding van het
Paleiskwartier in zijn geheel en zoals dat is beoogd;
b. het desverlangd verlenen of organiseren van diensten voor de leden en/of
gebruikers zowel voor hen individueel als voor hen collectief;
c. het sluiten van overeenkomsten met leden en/of gebruikers ter realisering van
haar doelstelling(en) danwel het sluiten van overeenkomsten met derden te
behoeve van haar leden en/of gebruikers ter uitvoering van opdrachten aan de
cooperatie gegeven door de leden en/of gebruikers;
d. het verrichten en bevorderen, in de meest uitgebreide zin, van al hetgeen direct
of indirect in verband staat met het goed functioneren van het Paleiskwartier of
hetgeen in belang van haar leden en/of gebruikers overigens nodig, nuttig of
gewenst is, dit alles voorzover niet vallende onder de taken van
publiekrechtelijke instellingen, respectievelijk de beheers-en bestuurstaken van
de in het Paleiskwartier functionerende Verenigingen van Eigenaars.
3. Ter bereiking van haar doel kan de cooperatie onder meer:
a. zowel roerende als onroerende zaken in eigendom verwerven;
b. gelden ter leen opnemen en daarvoor zekerheid stellen;
c. personeel in dienst nemen;
d. samenwerkingsverbanden aangaan met andere (rechts)personen.
Voorstel:
Het bestuur gaat het komende half jaar contact te zoeken met de belastingdienst om de
situatie te bespreken.
Het bestuur gaat vooralsnog niet over tot het heffen van BTW voor de contributie van de
leden.
Ook maken we nog geen voorziening voor het betalen van achterstallige BTW. De CV
heeft immers altijd gewoon BTW betaald over alle activiteiten die zij heeft ingehuurd.

