Aan de secretarissen van:
KNDB damverenigingen
Provinciale bonden
DroomDamsters
Veenendaal, 24 september 2021
Onderwerp: btw reageer op tijd!
Beste secretaris,
Zoals eerder bericht is met ingang van 1 januari 2022 de btw-vrijstelling voor sportverenigingen niet langer van
toepassing voor denksportorganisaties. Alle bij de KNDB aangesloten organisaties ontvangen eind september 2021
een brief van de belastingdienst met uitleg en een formulier voor een naadloze aanmelding voor de btw-vrijstelling
voor kleine ondernemers (de KOR). Het is zaak hier direct op te reageren en het toegezonden formulier altijd terug
te zenden. (Gebruik geen ander formulier!)
Heb je op 15 oktober 2021 nog geen brief van de belastingdienst ontvangen, wacht dan niet langer maar neem zelf
contact op met de belastingdienst.
Niets doen is hier ten zeerste af te raden!
Op grond van artikel 6, leden 2 en 3, AWR gelezen in samenhang met artikel 3, lid 1, van de Uitvoeringsregeling
AWR is een belastingplichtige die btw moet betalen – en die niet is uitgenodigd tot het doen van aangifte –
namelijk verplicht om de inspecteur zelf te verzoeken om een aangifte vóór het tijdstip waarop de btw moet worden
betaald.
Niet voldoen aan de verplichting?
- Meldt je je als denksportvereniging in zo een situatie niet bij de belastingdienst en,
- is je jaaromzet lager dan € 20.000 en,
- vraag je niet om toepassing van de KOR en,
- constateert de belastingdienst achteraf dat de vereniging btw is verschuldigd,
dan kunnen (zelfs tot vijf jaar terugwerkend) naheffingsaanslagen met rente en boete worden opgelegd.
Over een periode van vijf jaar kan dit stevig in de papieren lopen.
Je kunt dit voorkomen door in geval als je geen brief hebt ontvangen tijdig contact te zoeken.
N.B.: Alleen contact opnemen met de belastingdienst indien je op 15 oktober 2021 nog geen brief van de
belastingdienst hebt ontvangen via telefoonnummer: 06-31 12 70 90 of 06-18 60 77 56 of via mkb-stichtingenverenigingen@belastingdienst.nl
Mocht je vragen hebben dan kun je natuurlijk altijd contact opnemen met het bondsbureau of ondergetekende,
Met vriendelijke groeten,
Gerrit Tigchelaar
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