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(Para)medische diensten: onder welke voorwaarden zijn deze vrijgesteld
van btw?
Diensten van (para)medische beroepsbeoefenaren zijn onder
voorwaarden vrijgesteld van btw. Voor wie, voor welke diensten
en onder welke voorwaarden geldt de btw-vrijstelling volgens een
besluit van 1 april 2016 door de staatssecretaris van Financiën?
Btw-vrijstellingen in de zorg van medici / artsen
De btw-wetgeving kent een aantal vrijstellingen die relevant zijn
voor de zorgsector. Deze notitie ziet op de zorgverlening van
individuele medici en artsen.
Voorwaarden voor toepassing vrijstelling
Om de btw-vrijstelling toe te passen op de diensten van
individuele medici / artsen, moet aan een aantal voorwaarden
worden voldaan:
1.

De diensten betreffen de gezondheidskundige verzorging van
een individuele patiënt. Hieronder valt de bescherming, de
instandhouding of het herstel van de gezondheid van de
mens.

2.

De dienst wordt verleend door een BIG-beroepsbeoefenaar of
een niet BIG-beroepsbeoefenaar waarbij geldt:
A. De BIG-beroepsbeoefenaar verricht een dienst die tot zijn
deskundigheidsgebied behoort óf een dienst die niet tot zijn
deskundigheidsgebied behoort maar wel van gelijkwaardig
kwaliteitsniveau is als de dienst van een andere BIGberoepsbeoefenaar op dat deskundigheidsgebied.
B. De niet BIG-beroepsbeoefenaar verricht een dienst die een
gelijkwaardig kwaliteitsniveau heeft als een dienst van een
BIG-beroepsbeoefenaar binnen zijn deskundigheidsgebied.

Op beide voorwaarden wordt hierna ingegaan.
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Aan de samenstelling van dit bericht is veel zorg besteed. Niettemin kan geen aansprakelijkheid worden aanvaard voor mogelijke onjuistheden en
onvolledigheden. Gezien het min of meer algemene karakter van deze informatie, kan niet worden ingestaan voor toepassingsmogelijkheden in
specifieke situaties.

1. Gezondheidskundige verzorging van de mens
Als gezondheidskundige verzorging wordt aangemerkt de
bescherming, de instandhouding en het herstel van de gezondheid
van een individuele patiënt.
Indien een (para)medicus een derde inschakelt om een deel van
de medische (be)handeling uit te voeren, kan de dienst van deze
derde ook onder de btw-vrijstelling vallen als zijn dienst een
essentieel en onafscheidbaar onderdeel uitmaakt van de totale
medische behandeling.
Cosmetische geneeskunde en alternatieve geneeskunde die een
therapeutisch doel dienen, vallen onder omstandigheden eveneens
onder de btw-vrijstelling.
2. Paramedici en medici
Tot 1 april 2016 gold vrijstelling uitsluitend voor medische
beroepsbeoefenaren die waren ingeschreven in de Wet BIG. De
beperking tot BIG-beroepsbeoefenaren is (met terugwerkende
kracht tot 27 maart 2015) vervallen. Zowel BIGberoepsbeoefenaren als niet BIG-beroepsoefenaren kunnen
gebruik maken van de btw-vrijstelling.
Voor BIG-beroepsbeoefenaren geldt de btw-vrijstelling voor:

gezondheidskundige handelingen die tot zijn
deskundigheidsgebied (op grond van de Wet BIG) behoren en

gezondheidskundige handelingen die niet tot zijn eigen
deskundigheidsgebied behoren maar die kwalitatief
gelijkwaardig zijn aan de diensten die door een andere BIGberoepsbeoefenaar op dat deskundigheidsgebied worden
uitgeoefend.
Voor niet BIG-beroepsbeoefenaren geldt de btw-vrijstelling voor
gezondheidskundige verzorging van de mens die van
gelijkwaardig kwaliteitsniveau is als een gezondheidskundige
dienst van een BIG-beroepsbeoefenaar binnen zijn
deskundigheidsgebied.
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Ons advies
Beoordeel of uw handelingen
voldoen aan de voorwaarden
om de btw-vrijstelling toe te
passen.
Mocht u hierover twijfelen of
andere vragen hebben,
aarzel dan niet om contact op
te nemen met uw Baker Tilly
Berk contactpersoon of met
onze btw-adviseurs Myrthe
Hinskens of Rob van Praat.
Myrthe Hinskens
M: 06 3103 1398
E: m.hinskens@bakertillyberk.nl
Rob van Praat
M: 06 1260 5596
E: r.vanpraat@bakertillyberk.nl

Zowel de BIG-beroepsbeoefenaar die buiten zijn eigen
deskundigheidsgebied werkt, als de niet-BIG-beroepsbeoefenaar,
moeten dus kunnen aantonen dat hun diensten ‘kwalitatief
gelijkwaardig’ zijn.
Kwalitatief gelijkwaardige diensten
De (para)medicus moet aantonen dat hij over beroepskwalificaties
beschikt die waarborgen dat zijn diensten kwalitatief gelijkwaardig
zijn aan het kwaliteitsniveau van de diensten van een BIGberoepsbeoefenaar die binnen zijn deskundigheidsgebied werkt.
De Staatssecretaris geeft handvatten waarmee deze
gelijkwaardigheid kan worden aangetoond. Hierbij blijkt vooral
een op de beroepsuitoefening gerichte en afgeronde opleiding,
eventueel aangevuld met relevante kennis en ervaring, van
belang.
Ons advies
Wij adviseren medici en artsen om aan de hand van de hiervoor
genoemde voorwaarden vast te (laten) stellen of hun
behandelingen zijn vrijgesteld van btw of zijn belast met btw. Dit
moet met objectieve gegevens worden aangetoond. Het is
belangrijk deze gegevens goed in de administratie vast te leggen.
Indien de (para)medicus zowel btw-vrijgestelde als btw-belaste
handelingen verricht, moet dit onderscheid eveneens duidelijk in
de administratie tot uitdrukking komen.
Het toepassen van een btw-vrijstelling heeft tot gevolg dat het
recht op aftrek van btw op inkopen en investeringen (gedeeltelijk)
wordt beperkt.
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