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WAT IS DE REISBUREAUREGELING?
De huidige reisbureauregeling is op basis van de Europese btw-richtlijn per 1 april 2012 in Nederland
ingevoerd.
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reisorganisatoren te maken zouden krijgen bij toepassing van de algemene btw-regels (bijvoorbeeld
btw-registraties in het buitenland) te voorkomen. Het voordeel van de toepassing van de
reisbureauregeling is dat Nederlandse reisorganisatoren zich in principe niet hoeven te registreren voor
btw-doeleinden in andere EU-lidstaten, maar enkel btw-verplichtingen hebben in Nederland.
WAAROM IS DE REISBUREAUREGELING VOOR DE EVENTBRANCHE BELANGRIJK?
De term ‘reisbureauregeling’ is misleidend. Het begrip reis en het begrip reisbureau worden in de
praktijk namelijk ruim geïnterpreteerd. Daardoor kunnen diensten die door een eventbureau worden
verricht, ook onder de reisbureauregeling vallen. De reisbureauregeling is een specifieke wettelijke btwregeling waarvan ondernemers niet kunnen afwijken.
WANNEER IS DE REISBUREAUREGELING VAN TOEPASSING?
De reisbureauregeling is kort gezegd van toepassing als een ondernemer vervoer en/of accommodatie
inkoopt en op eigen naam een ‘reis’ verkoopt. Eventbureaus kunnen derhalve ook onder de werking van
de reisbureauregeling vallen.
WAT ZIJN DAN DE GEVOLGEN?
Indien de reisbureauregeling van toepassing is, heeft dat onder meer de volgende gevolgen:
Recht op btw-aftrek
Het eventbureau mag geen btw in aftrek brengen op kosten die ‘direct toerekenbaar’ zijn aan
een ‘reis’. De btw op bijvoorbeeld een ingekochte hotelkamer kan niet in aftrek worden
gebracht. Voor zover een ondernemer ‘algemene kosten’ maakt die geen direct verband
houden met een reis, bestaat er wel recht op aftrek van btw. Een voorbeeld daarvan is btw op
algemene advertentiekosten van het eventbureau. Bij toepassing van de reisbureauregeling
dient het eventbureau in de btw-administratie in het bijzonder aandacht te besteden aan het
onderscheid tussen (i) ‘directe kosten’ en (ii) ‘algemene kosten’.
Factureren
Er wordt GEEN btw op de factuur vermeld die wordt verstuurd aan de opdrachtgever. Het
bedrag dat op de factuur vermeld wordt, is inclusief btw. Wel moet op de factuur vermeld
worden dat de reisbureauregeling van toepassing is.

Overige aspecten
Naast voorgenoemde aspecten spelen onder meer ook nog de btw-behandeling van
vooruitbetalingen, verrekenen van negatieve winstmarges en het onderscheid tussen reizen
binnen en buiten de EU. Verder is van belang om de gevolgen van een eventuele btw fiscale
eenheid voor de toepassing van de reisbureauregeling in kaart te brengen.
HOEF IK DAN GEEN BTW MEER AF TE DRAGEN?
Jawel. De reisbureauregeling schrijft voor dat 21% btw moet worden voldaan uit de marge die op een
reis binnen de EU wordt gemaakt. Oftewel: verkoop inclusief btw -/- inkoop inclusief (niet aftrekbare) btw
= bruto winstmarge. Een onjuiste berekening kan leiden tot te weinig of juist te veel afgedragen btw.
Daarmee loopt het eventbureau enerzijds het risico op een naheffingsaanslag, en anderzijds het risico
dat hij ten onrechte te veel btw aan de Belastingdienst betaalt.
Een veelgemaakte fout is dat de btw wordt berekend en voldaan over de marge in plaats van uit de
marge. De berekening van de marge is een van de lastigste onderdelen van de reisbureauregeling. In
de praktijk is het daarom van groot belang goed na te gaan of de marge op de juiste wijze wordt
berekend. Eventueel kan de berekeningswijze worden afgestemd met de Belastingdienst. De marge
mag in Nederland per tijdvak (maand/kwartaal) of per reis worden berekend.
HOE KAN IK ER VOOR ZORGEN DAT IK NIET ONDER DE REISBUREAUREGELING OPEREER?
Voorop staat dat als een reis onder de definitie van de reisbureauregeling valt, de reisbureauregeling
van toepassing is. Om te vermijden dat een reis onder de reisbureauregeling valt, kun je ervoor kiezen
om de opdrachtgever zelf contractpartner voor vervoer en logies te laten zijn. Het eventbureau handelt
dan niet meer ‘op eigen naam’ ter zake van vervoer en logies, zodat de reisbureauregeling niet van
toepassing is. De rechtsbetrekking en daarmee verantwoordelijkheid ligt dan niet meer bij het
eventbureau, maar bij de opdrachtgever zelf. Dit betekent echter ook dat zowel het contract, als de
factuur van vervoer en/of logies op naam en rekening van de opdrachtgever komt, conform de feitelijke
handelswijze.
WAT ZIJN DE RISICO’S?
Bij controle loopt men het risico op naheffingsaanslagen en boetes als de reisbureauregeling ten
onrechte niet is toegepast. Immers, de btw op de inkoopfacturen (die (direct) te maken hebben met de
reis) is ten onrechte in vooraftrek genomen. Bovendien zijn er onjuiste facturen uitgereikt.
BLIJFT DIT ZO?
Op dit moment wordt de regeling in opdracht van de Europese Commissie door KPMG geëvalueerd.
Het onderzoek richt zich op eventuele verschillen en knelpunten en oneerlijke concurrentie vanuit buiten
de EU. KPMG zal een advies uitbrengen aan de Europese Commissie, waarna op termijn mogelijk
aanpassingen kunnen worden verwacht. Op dit moment is daarover echter nog geen duidelijkheid en
geldt de reisbureauregeling van rechtswege. IDEA houdt nauw contact met KPMG Meijburg in
Nederland en zal haar leden informeren indien er nieuws is.

LET OP: CONTROLES BELASTINGDIENST
Verschillende signalen bereiken ons en KPMG Meijburg, dat zowel in Nederland als daarbuiten, de
Belastingdienst de controles intensiveert en zich in toenemende mate ook focust op de juiste naleving
van de Reisbureauregeling.
DISCLAIMER
Dit document is geenszins volledig en hieraan kan dan ook geen enkel recht worden ontleend. IDEA
heeft louter getracht haar leden te informeren en adviseren op basis van de bij IDEA bekende
informatie. Dit document is hiervan een eigen interpretatie. IDEA adviseert haar leden een fiscalist
gespecialiseerd in btw te raadplegen voor correcte naleving en uitvoering van deze regeling.
BELASTINGDIENST
Kijk hier voor een toelichting op de RBR door de belastingdienst:
https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/belastingdienst/zakelijk/btw/bijzondere_re
gelingen/reisbureauregeling/
QUICKSCAN REISBUREAUREGELING
IDEA biedt samen met KPMG Meijburg de Quickscan Reisbureauregeling aan. Met de btw quickscan
beoordeelt KPMG Meijburg in hoeverre de reisbureauregeling op uw onderneming van toepassing is, en
of de btw-positie van uw bedrijf of instelling daarbij optimaal is. Zij analyseren daarnaast of uw btwadministratie en btw-aangiften een controle door de Belastingdienst goed zullen doorstaan.
https://meijburg.nl/pagina/btw-quickscan-reisbureauregeling

