AFSCHAFFING BTW TOEZICHTHOUDERS
GEVOLGEN VOOR DE WNT-CONTROLE
Met ingang van 28 april 2021 is de BTW-wetgeving aangepast. Dit betekent dat toezichthouders (leden Raad van Toezicht en Raad van Commissarissen) met ingang
van 7 mei 2021 geen btw meer in rekening mogen brengen over hun vergoeding. In onderstaand schema leggen we de mogelijke gevolgen uit voor de WNT-controle.

NB: Dit schema heeft uitsluitend betrekking op door toezichthouders in rekening gebrachte btw over de periode 13 juni 2019 - 6 mei 2021.
NB: Dit schema geldt NIET voor Toezichthouders die op grond van het besluit WEL btw-plichtig blijven en ook NIET voor Toezichthouders die
(over de genoemde periode) nooit btw in rekening hebben gebracht.

Aandachtspunten voor de WNT-controle (per toezichthoudende topfunctionaris):

A.

Toelichting

Beoordeling of aanvullende WNT-werkzaamheden nodig zijn m.b.t. de btw
over de herzieningsperiode

Heeft de WNT-instelling creditnota’s
van de toezichthouder ontvangen waarin
btw over de herzieningsperiode (13-06-19
t/m 6-05-21) wordt teruggedraaid?

NEE

Geen aanvullende WNTwerkzaamheden nodig m.b.t. de
btw over de herzieningsperiode.
Ga verder met onderdeel C.

Zonder creditnota’s blijft er sprake van gefactureerde
btw die voor de WNT niet tot de bezoldiging wordt gerekend.

JA

Documenteer terugontvangst in
controledossier; verder geen aanvullende
WNT-werkzaamheden nodig m.b.t.
de btw over de herzieningsperiode.
Ga verder met onderdeel C.

Door de creditnota’s is niet langer meer sprake van
gefactureerde btw en wordt de betaling van de oorspronkelijke nota voor de WNT volledig als bezoldiging
gezien. Door terugbetaling is per saldo alleen het bedrag
exclusief btw betaald, en daarmee weer in overeenstemming met de destijds verantwoorde bezoldiging.

JA
Heeft de WNT-instelling alle
gecorrigeerde btw terugontvangen
van de toezichthouder vóór datum
vaststelling jaarrekening 2021?

NEE
Niet terugbetaalde gecrediteerde
btw is alsnog bezoldiging voor de
periode waarop de creditering
betrekking heeft.

Voer aanvullende
werkzaamheden uit m.b.t. de btw
over de herzieningsperiode.
Ga verder met onderdeel B.

Met de kennis van nu is de in 2019 resp. 2020
verantwoorde bezoldiging te laag geweest.
De gevolgen hiervan dienen op basis van Artikel 5d
Uitvoeringsregeling WNT te worden bepaald.

B.

2019

Verricht aanvullende WNT-werkzaamheden m.b.t. de btw over de
herzieningsperiode

Is het niet terugbetaalde btw-bedrag
m.b.t. 2019 méér dan (de werkelijke
bezoldiging 2019 minus de individueel
toepasselijke norm)?

JA

Artikel 5d. Herstek van fouten die na vaststelling van het financieel
verslaggevingsdocument worden geconstateerd
1 De verantwoordelijke herstelt een fout in de gegevens die op grond van de
artikelen 5 en 5a openbaar moeten worden gemaakt die na vaststelling
van het financieel verslaggeveingsdocument over het betreffende boekjaar worden geconstateerd, voor zover het een fout betreft.

Verplicht foutherstel 2019 in
jaarrekening 2021 volgens
art. 5d Uitvoeringsregeling WNT.

a.
b.
c.

NEE
Foutherstel niet verplicht; geen
aanvullende werkzaamheden nodig
m.b.t. bezoldiging 2019.

2020

Is het niet terugbetaalde btw-bedrag
m.b.t. 2020 méér dan (de werkelijke
bezoldiging 2020 minus de individueel
toepasselijke norm)?

JA

in een verantwoorde bezoldiging of uitkering wegens beëindiging
van het dienstverband over het voorafgaande boekjaar, groter
dan € 5.000:
inhoudende het onterecht niet vermelden in de WNT-verantwoording over de voorafgaande boekjaar van (gegevens van) een
topfunctionaris;
die leidt tot (wijzigingen in) een onverschuldigde betaling in
enig boekjaar.

2

De verantwoordelijke corrigeert de in het eerste lid bedoelde fout in het
eerstvolgende financieel verslaggeveningsdocument en licht de verschillen met het eerder vastgestelde financieel verslaggeveningdocument alsmede de oorzaak van de fout toe.

3

In het geval de fout niet leidt tot (wijzigingen in) een onverschuldigde betaling vermeldt de verantwoordelijke dat in de in het tweede lid bedoelde
toelichting.

4.

In het geval de fout leidt tot (wijzigingen in) een onverschuldigde betaling
vermeldt de verantwoordelijke de op het moment van vaststellen van het
verantwoordingsdocument de nog niet aan de instelling terugbetaalde
bedragen, of indien op het moment van vaststellen van het financieel
verslaggevingsdocument volledige terugbetaling aan de instelling heeft
plaatsgevonden, het feit dat deze terugbetaling volledig heeft plaatsgevonden. In het geval de fout leidt tot een verlaging van een onverschuldigde betaling mag een nadere toelichting achterwege blijven.

NEE
JA

Verplicht foutherstel 2020 in
jaarrekening 2021 volgens
art. 5d Uitvoeringsregeling WNT.

JA

Gecrediteerde maar niet aan
instelling terugbetaalde btw is
alsnog bezoldiging voor 2021.
Ga verder met onderdeel C.

Is het niet terugbetaalde btw-bedrag
m.b.t. 2020 méér dan € 5.000?

NEE
2021

Is sprake van niet terugbetaalde
gecrediteerde btw voor de periode
01-01-21 t/m 6-05-21
(zie onderdeel A.)?
NEE

Ga verder met onderdeel C.

Een btw-creditering van méér van € 5.000 kan zich
alleen voordoen bij een bezoldiging exclusief btw van
€ 23.810 of meer. Dit kan uitsluitend voorkomen bij
voorzitters van het toezichthoudend orgaan.

C.

Verricht aanvullende WNT-werkzaamheden m.b.t. de BTW in 2021
na de herzieningsperiode

Heeft de toezichthouder voor de hele
periode 7-05-21 t/m 31-12-2021
zonder btw gefactureerd?

JA

Geen aanvullende WNTwerkzaamheden nodig m.b.t.
de btw over de periode na de
herzieningsperiode.

NEE

De niet-gecrediteerde, onterecht in
rekening gebrachte btw wordt voor de
WNT tot de bezoldiging gerekend.

NEE

De niet terugbetaalde gecrediteerde
btw wordt voor de WNT tot de
bezoldiging gerekend.

NEE
Heeft de toezichthouder alle
gefactureerde btw over de periode
7-5-21 t/m 31-12-21 gecrediteerd?

JA
Heeft de toezichthouder alle
gecrediteerde btw over de periode
7-5-21 t/m 31-12-21 terugbetaald
aan de instelling?
JA
Conclusie: per saldo is géén btw
in rekening gebracht over de periode
7-5-21 t/m 31-12-21.

