Ledeninformatie betreffende convenant tussen
Stiba en de Belastingdienst
Sassenheim, 13 oktober 2014

Geacht Stiba-lid,
Deze brief is bestemd voor u, maar zeker ook voor uw administrateur en accountant.
STIBA en de Belastingdienst hebben op maandag 17 januari 2011 een samenwerkingsconvenant
afgesloten. In dit convenant is de samenwerking gericht op het bevorderen van een correcte
uitvoering van de fiscale wetgeving in de autodemontagebranche. Door beheersing van de fiscale
processen kunnen onnodige vragen, procedures en andere administratieve lasten voorkomen
worden. De margeregeling en de voorraadwaardering van auto onderdelen zijn onder de loep
genomen. Overeenstemming over beide regelingen is bereikt en eenduidige afspraken zijn gemaakt.
Alle STIBA-leden worden in deze brief en bijlagen uitgebreid over de gemaakte afspraken
geïnformeerd.
1. Praktische oplossing voorraadwaardering gebruikte onderdelen
In de praktijk blijkt het moeilijk om de fiscale balanswaarde van gedemonteerde auto-onderdelen te
bepalen. Omdat deze gedemonteerde onderdelen geen eigen inkoopprijs hebben, ontstaan er vaak
langdurige discussies tussen de autodemontagebedrijven en de Belastingdienst. Om een eind te
maken aan deze discussies is afgesproken dat de waarde van de voorraad gebruikte onderdelen
wordt vastgesteld tegen een vast percentage (60%) van de inkoopprijs van demontageauto's.
Relevante documenten:
 Convenant + annex voorraadwaardering
 Samenvatting uitvoering afspraken voorraadwaardering
2. Margeregeling omzetbelasting, onderdeel autodemontagebedrijven
Vanwege het bijzondere bedrijfsproces in het autodemontagebedrijf heeft de Staatssecretaris van
Financiën goedgekeurd dat autodemontagebedrijven de globalisatierekening toepassen met
gebruikmaking van een forfaitaire berekeningsmethode. In de praktijk blijkt dat deze forfaitaire
berekeningsmethode vaak verkeerd wordt toegepast. STIBA en Belastingdienst hebben daarom een
gezamenlijke uitleg van deze regeling geschreven. Ook is een dynamisch Vraag&Antwoorddocument ontwikkeld. Tenslotte stelt de Belastingdienst een rekenprogramma beschikbaar voor de
branche, met behulp waarvan de forfaitaire berekeningsmethode kan worden uitgevoerd.
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Relevante documenten:
 Convenant + annex margeregeling
 Algemene uitleg autodemontageregeling
 Vraag&Antwoord-document
 Rekenprogramma forfaitaire berekeningsmethode (alleen digitaal beschikbaar, wordt u per
email toegezonden)
Platformoverleg autodemontage
De samenwerking tussen STIBA en de Belastingdienst zal tevens vorm krijgen in een gezamenlijk
overleg ‘Platformoverleg autodemontage’. In deze overlegvorm tussen STIBA en de Belastingdienst
kunnen alle fiscale onderwerpen besproken en geëvalueerd worden. Signalen die kunnen leiden tot
verbetering van de gemaakte afspraken in het convenant zullen door STIBA in het platformoverleg
aan de Belastingdienst worden voorgelegd.
Voordeel STIBA-leden
Bij controle door een belastinginspecteur zal bij STIBA-leden, die deelnemen aan het convenant,
alleen gekeken worden of de gemaakte afspraken uit het convenant worden nagekomen. Dit is
efficiënt en eenduidig. Bij controle door een inspecteur bij een niet deelnemer of een niet STIBA-lid
zal gekeken worden naar de manier waarop de voorraad wordt gewaardeerd. Dit neemt tijd in beslag
en kan leiden tot meer vragen en discussies.
Een toegevoegde waarde voor een deelnemend STIBA-lid is verder dat bij een geschil tijdens een
boekenonderzoek, indien discussiepunten ontstaan, deze eerst in het platformoverleg besproken
worden. Bij niet STIBA-leden beslist de belastinginspecteur zelfstandig.
Wat moet u doen, indien u wilt deelnemen aan het convenant?
Wilt u deelnemen aan het convenant, dan kunt u dit kenbaar maken aan STIBA. Deze informatie ligt
bij STIBA vast, maar hoeft niet aan de Belastingdienst te worden doorgegeven. Tevens dient u uw
administrateur/accountant en/of belastingadviseur in te lichten.
Alle bijgesloten stukken zullen tevens op het ledengedeelte van de STIBA-website geplaatst worden
en per email aan u worden toegestuurd.
Heeft u na het lezen van alle informatie nog vragen of wilt u deelnemen aan het convenant, neem dan
contact op met het STIBA-secretariaat, tel: 0252-265290 of email: info@stiba.nl.
Met vriendelijke groet,

Stefan Cabri
Algemeen Secretaris

Bijlagen (4)
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