Medische BTW-vrijstelling aangescherpt?
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Waarschijnlijk wordt in de loop van volgend jaar de medische vrijstelling voor de BTW herijkt. Het
Kabinet is voornemens om de BTW-vrijstelling voor de gezondheidskundige verzorging van de mens
nog slechts te verlenen als daarbij aan drie vereisten wordt voldaan, te weten:
• de werkzaamheden worden uitgevoerd door een BIG-beroepsbeoefenaar,
• die werkzaamheden behoren tot het gebied van deskundigheid van de beroepsbeoefenaar
zoals omschreven in het bepaalde bij of krachtens de Wet BIG én
• de werkzaamheden worden verricht op basis van een op deze specifieke werkzaamheden
gerichte, door de beroepsbeoefenaar voltooide opleiding, waarvoor de kwaliteitseisen
eveneens worden omschreven in of krachtens de Wet BIG.

Door deze aanscherping gaan de verrichtingen op het
gebied van chiropractie, osteopathie, acupunctuur,
homeopathie en andere alternatieve geneeswijzen
buiten de BTW-vrijstelling vallen. Dat gaat ook gelden
als deze werkzaamheden worden uitgevoerd door
artsen of andere beroepsbeoefenaren in de zin van de
Wet BIG. Ook handelingen op het gebied van
psychologie, andere dan die van de in de BIG
genoemde gezondheidspsychologie, zijn niet langer
BTW-vrijgesteld. Ook praktijkondersteuners kunnen
niet delen in de medische BTW-vrijstelling.
Medische vrije beroepers kunnen door de overgang
naar de BTW-belaste status alsnog recht krijgen op
een (gedeeltelijke) aftrek van de BTW op
investeringen die zij al gedaan hebben vóór invoering van de aangescherpte vrijstelling.
De herzieningsregeling biedt dit voordeel voor investeringen in roerende zaken waarvoor per datum
van invoering nog geen vijf jaren zijn verstreken sinds de ingebruikneming. Voor ieder jaar kan
alsnog een vijfde deel van de BTW op de investering als voorbelasting in aftrek worden gebracht.
Voor investeringen in onroerende zaken is de herzieningstermijn tien jaren. Deze herziening is
uitsluitend van toepassing indien en voorzover de roerende of onroerende zaken gebruikt gaan
worden voor BTW-belaste diensten.
De aanpassing van de BTW-vrijstelling voor medische diensten staat al geruime tijd op de politieke
agenda. De kans is groot dat Financiën begin volgend jaar met een aangepast voorstel zal komen.
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