DE BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN

Het nieuwe Sportbesluit
De staatssecretaris van Financiën heeft op 15 september 2014 een nieuw Sportbesluit gepubliceerd.
In het Sportbesluit geeft de staatssecretaris uitleg aan de toepassing van het verlaagde (6%) btw-
tarief bij de terbeschikkingstelling van sportaccommodaties, ook wel ‘het geven van gelegenheid tot
sportbeoefening’ genoemd. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor u op een rij.

Tekst: Mr. drs. R. Brouwer en
L. Ketner, Caraad Belastingadviseurs Utrecht
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