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Spanje voert nieuwe BTW-tarieven in
In het kader van de BTW-richtlijnen van de

Europese Unie heeft Spanje met ingang van

1 juli 2010 de nationale BTW-tarieven opge-

schroefd. De nieuwe tarieven zijn 18% (was

16%) en 8% (was 7%). Het laagste tarief van

4% is gelijk gebleven. Omdat de regulering

van de omzetbelasting binnen de Europese

Unie geschiedt door middel van richtlijnen

en niet door middel van verordeningen, blijven de verschillende

tarieven tussen de lidstaten mogelijk. Wel dient iedere lidstaat een

algemeen BTW-tarief van minimaal 15% toe te passen. Anno 2010

(juli) hanteren alleen Luxemburg en Cyprus nog dat minimale

tarief. Alle andere lidstaten zitten daar boven, de meeste zelfs

ruim, met als uitschieters Denemarken en Zweden waar een alge-

meen BTW-tarief van 25% geldt.

Het hoge of algemene BTW-tarief is van toepassing op producten

die niet als eerste levensbehoefte worden aangemerkt en waarbij

geen onderscheid wordt gemaakt in de waarde van de aankoop.

Zowel een Seat Panda als een Ferrari worden belast met 18%

BTW. Het gereduceerde tarief van 8% is van toepassing op

bepaalde door de wet gedefinieerde diensten en is vooral bekend

uit de horeca en het toerisme, en daarnaast als tarief dat geldt bij

de oplevering van nieuwbouwwoningen. Het supergereduceerde

tarief van 4% wordt berekend over de prijzen van eerste levensbe-

hoeften zoals brood en fruit.

Bij de invoering van nieuwe BTW-tarieven kunnen vragen rijzen

als er in de overgangsperiode van oude naar nieuwe tarieven fac-

turen moeten worden opgemaakt, diensten worden verricht of er

verkopen plaatsvinden aan klanten. De nieuwe tarieven gelden

per 1 juli 2010. Om te weten welk BTW-tarief op de factuur moet

worden vermeld, gaat het erom dat de ondernemer aan de hand

van de artikelen 75-77 van de Spaanse wet op de Omzetbelasting

nagaat wanneer precies de belasting wordt geacht verschuldigd te

zijn. Zo is bij de verkoop van goederen bepalend het moment

waarop het goed aan de koper ter beschikking wordt gesteld. Aan

hem wordt het op dat moment geldende BTW-tarief in rekening

gebracht. Wanneer de koper echter op grond van het contract

gehouden is tot het doen van aanbetalingen en hij pas later de

beschikking krijgt over het aangekochte product, is over die aan-

betalingen het BTW-tarief van toepassing dat geldt op het moment

waarop de aanbetalingen worden gedaan. Dit geldt zelfs wanneer

de gehele koopsom vooraf wordt aanbetaald. Het doet er daarbij

niet toe of de verkoper de BTW heeft uitgesplitst op de factuur en

zelfs niet of er een factuur is verstrekt. 

Wie de afgelopen jaren heeft ingeschreven op Spaanse nieuw-

bouwprojecten waarbij de oplevering plaatsvindt na 1 juli 2010,

dient hierop attent te zijn. Over alle vóór die datum gedane aanbe-

talingen is het oude tarief van 7% BTW van toepassing. Bij de

oplevering wordt de koper dus twee verschillende tarieven in reke-

ning gebracht, 7% over alle gedane aanbetalingen (die BTW is

daarin opgenomen), en 8% over de restbetaling bij de notaris. Let

erop dat de notaris dit goed vermeldt in de transportakte. De pro-

jectontwikkelaar is verplicht tot afdracht van de BTW die hij met de

aanbetalingstermijnen van de koper heeft ontvangen, maar het is

voor de koper niet relevant of de projectontwikkelaar die BTW

daadwerkelijk heeft afgedragen. Vooral voor wie als particulier het

huis koopt  en de BTW dus niet kan terugvragen is dit een belang-

rijk aandachtspunt bij opleveringen na 1 juli 2010. Maar ook de

ondernemer die de BTW terugvraagt heeft een probleem wanneer

hij meer BTW heeft betaald dan waartoe hij verplicht was, want de

Spaanse belastingdienst geeft slechts terug voor zover er BTW is

voldaan krachtens wettelijke plicht, niet wegens een fout van de

koper.
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De poëtische concertavonden van

ITHACA: een start met woord, 

beeld en muziek

Wie van een uniek cultureel programma wil genieten moet abso-

luut aanwezig zijn bij de opening van de zesdelige cyclus  Las

Noches Poético-Musicales de ITHACA die op  zondag 1 augustus

in de Stichting ITHACA zal plaatsvinden. Vicent Ballester, zelf gita-

rist met internationale reputatie, artistiek directeur van de stichting,

staat borg voor een reeks concerten met artiesten van top niveau.

Het eerste concert biedt reeds een grote variëteit van muziek met

enig Spaans overgewicht: Liederen van Mozart en Debussy, maar

ook van de beroemde Spaanse componisten Manuel de Falla en

Frederic Mompou, Xavier Montsalvatge en Joaquín Nin.  De liede-

ren zullen vertolkt worden door Regina Sánchez Navarro, zus van

de Ana María Sánchez, een van de belangrijkste sopranen van het

Iberisch schiereiland. Geboren in de schoot van een muzikale

familie is ze op zesjarige leeftijd haar muzikale opleiding begon-

nen als…violiste. Ze studeerde viool aan het Conservatorium van

Elda en van Alicante en beëindigde haar vioolstudie summa cum

laude aan het conservatorium van Valencia waar ze tevens werd

gelauwerd met de Premio Extraordinario voor kamermuziek.

Tezelfdertijd volgde ze in Valencia ook zangcursussen aan het

Conservatorium “Joaquin Rodrigo” en later master classes bij

wereldvermaarde sopranen zoals Montserrat Caballé en Teresa

Berganza. Regina Sánchez  trad op met diverse prestigieuze sym-

fonie- en kamerorkesten. Op de Noches Poético-Musicales de

ITHACA zal ze aan de vleugel begeleid worden door Joan Carles

Poquet, een uitmuntende pianist, die na zijn studies meesterklas-

sen volgde bij Hopkinson Smith, Olga Tverskaya en Josep Vicent

Giner. Hij is leraar piano aan het Conservatorium van Denia. 

Maar niet alleen het oor, ook het oog zal op de opening verwend

worden.  Op 1 augustus vindt namelijk ook de vernissage plaats

van  de expositie, Rayogramas of “lichtschilderijen”, werk van de

jonge Spaanse kunstenares Amelia Campos, geboren in

Puertollano (Ciudad-Real) waar ze ook studeerde. Haar werken

zijn het resultaat van een  zoeken naar plastisch-visuele schoon-

heid door middel van Rayogramas, gebruikmakend van diverse

plastische uitdrukkingsvormen om aldus een bijzonder effect te

verkrijgen, een transcenderende realiteit. Maar al bestaat het pro-

gramma hoofdzakelijk uit muziek, een vleugje woordpoëzie zal

evenmin ontbreken. Gastheer  Germain Droogenbroodt, de inter-

nationaal bekende dichter-vertaler, zal ter gelegenheid van de

honderdste verjaardag van de Spaanse dichter Miguel Hernández

– ook in het Nederlands - enkele gedichten van Hernández  lezen.

Het wordt een uniek en veelzijdig programma, waar zelfs de meest

verwende cultuurliefhebber aan zijn trekken zal komen. Na het

concert zullen hapjes en drank geserveerd worden. 

Entrée: 12€ - Abonnement 6 concerten 60€

Alle concerten vinden plaats in de Stichting ITHACA, Partida

Monte Molar 78, La Olla de Altea

Richtingsaanwijzers zullen vanaf de weg tegenover 

Hotel Cap Negret aangebracht zijn.

Reservatie of inlichtingen: 96.584.23.50 – 

Email: elpoeta@point-editions.com 

http://www.point-editions.com
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