Is mijn jeugdhuis gemengd btw-plichtig?

Om vrijgesteld te blijven van btw moet je jeugdhuis aan drie voorwaarden
voldoen.
1. Je omzet uit je drankgelegenheid blijft onder 80.000 euro.
2. Je omzet uit commerciële activiteiten (sponsoring, commerciële verhuur …) blijft onder 25.000 euro.
3. Je verkoopt geen maaltijden.

Meer informatie: www.formaat.be/informatie/themas/btw

COMMERCIËLE INKOMSTEN

MAALTIJDEN

Mijn jeugdhuis had vorig jaar een totale omzet
uit de drankgelegenheid (tooginkomsten)
die hoger is dan 80.000 euro

Mijn jeugdhuis heeft regelmatig inkomsten uit
commerciële activiteiten zoals commerciële
verhuur en sponsoring

Mijn jeugdhuis biedt (lichte) maaltijden aan.
Ook soep, croques, kroketten, pannenkoeken,
hotdogs … vallen hieronder

JA
NEE

JA
De inkomsten uit de fundraising* trek ik af van
de totale omzet van mijn drankgelegenheid.
Het resultaat van die berekening is hoger
dan 80.000 euro

JA
Mijn jeugdhuis
is GEMENGD
BTW-PLICHTIG

NEE

JA

Mijn jeugdhuis doet af en toe aan fundraising*

NEE
Mijn jeugdhuis
is NIET GEMENGDBTW-PLICHTIG

GEMENGD BTW-PLICHTIG
Wat moet je doen?
• Neem contact op met Formaat.
• Formaat raadt aan een boekhoudkantoor onder
de arm te nemen. Bij voorkeur aansluiten bij een
boekhoudkantoor gespecialiseerd in vzw’s (Formaat
werkt samen met CVBA Q-bus).
• Activeer je ondernemingsnummer als btw-nummer.
• Voer een btw-boekhouding (factuurboekhouding).
• Doe btw-aangiftes; elk kwartaal voor de 20ste van
de maand volgend op dat kwartaal.
• Betaal btw (voorafbetalingen).

JA

De inkomsten hiervan zijn hoger dan 25.000
euro per jaar

NEE

We doen dit enkel tijdens evenementen
die we organiseren voor fundraising*

JA
Voor onze activiteiten voor fundraising* krijgen
wij ook sponsoring. Als we dat sponsorbedrag
van het totaal aftrekken, halen we nog
steeds een omzet van 25.000 euro
uit commerciële activiteiten

JA
Mijn jeugdhuis
is GEMENGD
BTW-PLICHTIG

NEE
Mijn jeugdhuis
is NIET GEMENGDBTW-PLICHTIG

• Maak een bedrijfsmiddelentabel op (voor bedrijfsmiddelen > € 1.000)
• Maak afspraken met je dossierbeheerder over het
verhoudingsgetal.
• Zet op elke inkomende factuur je btw-nummer, ook
als je pas later dan 1 januari je btw-nummer activeert.
• Hou elk dag je gratis consumpties bij op een apart
blad. Splits de inkomende facturen van de brouwer.
Aankopen van consumpties voor eigen medewerkers horen niet thuis onder ‘goederen en diensten’.

Gemengde btw-plicht ontstaat wanneer een btwbelastingplichtige zowel handelingen verricht die
onderworpen zijn aan btw als handelingen die zijn
vrijgesteld van btw. De fiscus redeneert dat een
jeugdhuis bestaat uit twee delen: een jeugdhuis en
een drankgelegenheid. Het eerste deel, het jeugdhuis, blijft ongewijzigd vrijgesteld van btw omdat het
jeugdwerk is en de wet dat zo bepaalt. Het tweede
deel, de drankgelegenheid, wordt dan btw-plichtig. Aangezien het jeugdhuis zelf vrijgesteld blijft
van btw, maar de drankgelegenheid niet, zal de vzw
in zijn totaliteit dus gemengd btw-plichtig worden.

Je moet aan al deze voorwaarden voldoen om vrijgesteld te blijven van btw.
Voldoe je niet aan één van deze voorwaarden, dan is je jeugdhuis gemengd
btw-plichtig. Doorloop elk van de peilers van deze flowchart om te kijken of
je jeugdhuis vrijgesteld is van btw.

DRANKGELEGENHEID
NEE

Gemengd btw-plichtig

NEE
Mijn jeugdhuis
is GEMENGD
BTW-PLICHTIG

JA
Mijn jeugdhuis
is NIET GEMENGDBTW-PLICHTIG

NIET GEMENGD BTW-PLICHTIG
Wat moet je doen?
• Voer een regelmatige boekhouding. Leden van Formaat kunnen hiervoor gratis gebruik maken van Assist. Voor meer info:
www.assistonline.eu.
• Op je uitgaande facturen vermeld je “jeugdwerking, vrijgesteld
van btw. Art.44,§2,2° BTW-Wetboek”.
• Hou een dagboek van je ontvangsten bij.
• Hou je tooginkomsten in de gaten: monitor de omzetdrempel
van 80.000 euro.
• In je boekhouding maak je een onderscheid tussen inkomsten
uit fundraising en andere inkomsten. Het kan verstandig zijn

NEE

*Fundraising

Het jeugdhuis mag op sporadische basis aan fondsenwerving te doen met een commerciële activiteit.
De inkomsten hiervan zijn vrijgesteld van btw en
moet je niet bij je totale toogomzet rekenen.
Er zijn drie belangrijke voorwaarden om te kunnen
spreken van fundraising:
1. Het initiatief moet de bedoeling hebben om op
zich winst te maken.
2. Het initiatief moet buiten je reguliere werking
staan. Een fuif in het jeugdhuis die toevallig veel
opbrengt, valt hier dus niet onder.
3. Het mag geen systematisch karakter – lees: je
organiseert meermaals per jaar dezelfde activiteit – hebben.
De opbrengsten van deze activiteiten moeten wel
ten goede komen aan de werking.

Maaltijden

Als jeugdhuis blijf je best weg van het systematisch
aanbieden van maaltijden. Je begeeft je niet alleen
op gevaarlijk terrein voor de btw, maar ook voor de
voedselveiligheid en de witte kassa.

om extra in te zetten op inkomsten uit fundraising om je tooginkomsten onder controle te houden.
• Hou je gratis consumpties bij op een apart blad. Bij een eventuele controle zal je moeten kunnen aantonen hoeveel gratis
drank je hebt weggegeven, inclusief gratis vaten en speciale
kortingen tijdens evenementen.
Splits de inkomende facturen van de brouwer op aan de hand
van deze lijsten: aankopen consumpties voor eigen medewerkers horen niet thuis onder “goederen en diensten”.
• Verhuren aan andere socio-culturele of jeugdwerkorganisatie
is geen probleem. Hou er wel rekening mee dat de drankverkoop tijdens verhuur meegerekend wordt in je toogomzet. Laat
de huurder eventueel rechtstreeks betalen aan de brouwer.

