Leegstand en BTW
In de huidige tijd zal menig verhuurder er wel eens tegen aanlopen: geen huurder, dus leegstand.
Vervelend. Als klein doekje op de wonde, is dan een recent arrest van de Hoge Raad wel aardig.
De Hoge Raad heeft namelijk op 13 juni jongstleden geoordeeld over de toepassing van de
herzieningsregels bij een leegstaand pand en geoordeeld dat leegstand recht geeft op teruggaaf
van BTW gedurende de periode van leegstand, indien het voorgenomen gebruik niet voor btwvrijgestelde doeleinden is.
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