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Incompany cursus BTW
21 oktober 2019

mr. Carola van Vilsteren

van vilsteren BTW advies bv

@BTW_advies Carola van Vilsteren 

Programma 

• Welkom en doelstellingen

• Factuurvereisten & administratieve verplichtingen

• Inkoop

– Aftrek van voorbelasting

– Eindejaarscorrecties / privé gebruik

– BUA

– Auto

– Inkopen voor ondernemers die vrijgestelde presentaties 
verrichten

– Inkoop buitenland

• Verkoop

– Tarief uit horeca

• Controle Belastingdienst / Margekillers in de horeca

2

Programma 

• Welkom en doelstellingen

• Factuurvereisten & administratieve verplichtingen

• Inkoop

– Aftrek van voorbelasting

– Eindejaarscorrecties / privé gebruik

– BUA

– Auto

– Inkopen voor ondernemers die vrijgestelde presentaties 
verrichten

– Inkoop buitenland

• Verkoop

– Tarief uit horeca

• Controle Belastingdienst / Margekillers in de horeca

3



2

BTW en fiscale eenheid

Vereisten fiscale eenheid BTW:
• Financiële verwevenheid
• Organisatorische verwevenheid
• Economische verwevenheid

Geen keuze!

Holdingresolutie:
• Ook de holding die geen ondernemer is kan tot fiscale eenheid

behoren
• Mits sturende en beleidsbepalende functie
• Verzoek indienen
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BTW en fiscale eenheid

Gevolgen fiscale eenheid BTW:

• Eén BTW aangifte

• Geen BTW onderlinge transacties (wel factureren)

• Hoofdelijke aansprakelijkheid

• BTW nummer bij intracommunautaire transacties

• Aftrek bij holdings-causale band met belaste activiteiten

Let op! afmelden fiscale eenheid BTW bij de Belastingdienst bij
faillisement
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BTW en fiscale eenheid

BTW en boete fiscale eenheid BTW

Rechtbank Gelderland 13 augustus 2019, 
ECLI:NL:RBGEL:2019:3640:

• Fiscale eenheid BTW kan verzuimboete krijgen opgelegd

• Niet alleen natuurlijke personen en rechtspersonen die overtreding 
kunnen begaan, maar ook andere belastingplichtigen

• Cassatie ingesteld  Hoge Raad moet oordelen
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BTW en fiscale eenheid

BTW en zekerheid beschikking fiscale eenheid BTW

Hof ‘s-Hertogenbosch, 24 mei 2019, ECLI:NL:GHSHE:2019:1974:

• Beschikking fiscale eenheid BTW afgegeven door Belastingdienst 
maar achteraf blijkt dat niet aan voorwaarden fiscale eenheid BTW 
is voldaan  Belastingdienst is niet aan eerder afgegeven 
beschikking gebonden

• Naheffing mogelijk over bijvoorbeeld onderlinge prestaties 
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Aftrek voorbelasting

Aftrek voorbelasting onder andere:

• Facturen op naam voor aan ondernemer verrichte prestaties

• Gebruik belaste prestaties

Geen aftrek voorbelasting:

• Vrijgestelde prestaties

• Horecabestedingen

• BUA

• Privégebruik
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Aftrek voorbelasting

Ook geen recht aftrek voorbelasting:

• Aankoop ondernemers die vrijgesteld zijn van administratieve 
verplichtingen

• Kassabonnen zonder vermelding van BTW
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Aftrek voorbelasting

Wanneer?:

• Aftrek in tijdvak BTW in rekening gebracht aan ondernemer

• = tijdvak factuur ontvangen 

• = tijdvak dagtekening factuur

• Uitzondering ondernemers met “geldadministratie”:

• Aftrek in tijdvak BTW betaald
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Inkoop

Eindejaarscorrecties:

• Privé-gebruik elektriciteit, gas, warmte en water

• Relatiegeschenken en andere giften

• Personeelsverstrekkingen

• Verstrekkingen spijzen en dranken aan personeel

• Herziening aftrek voorbelasting (belast/vrijgesteld)

• Fictieve dienst, zoals auto
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Verhuur onroerende zaken

Verhuur onroerend goed is vrijgesteld, tenzij:

1. Machines en bedrijfsinstallaties

2. Recreatieve sfeer (bijv. vakantiewoningen)

3. Parkeerruimte, lig- en bergplaatsen

4. Safeloketten 

5. BTW-belaste verhuur op verzoek
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Verhuur onroerende zaken

Verhuur van congres-, en vergader- en tentoonstellingsruimten:

• Kortstondige verhuur van congres-, en vergader- en 
tentoonstellingsruimten kan belast met BTW plaatsvinden

• Geen beperking meer status verhuurders

• Hoeft niet gekozen te worden voor optie belaste verhuur

• Kortstondige verhuur: maximaal één maand

• Uitsluitend congres-, en vergader- en tentoonstellingsruimten 

• Verhuurder moet aan huurder expliciet kenbaar maken dat de 
verhuur belast is met BTW

 Bijvoorbeeld in de prijslijst
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Optie belaste verhuur

Voorwaarden:

• Huurder voldoet aan 90%-criterium (soms 70%)

• Optieverzoek binnen 3 maanden ingangsdatum belaste verhuur

• Of regelen in huurovereenkomst

• Ingebruikneming vóór einde boekjaar volgende op jaar 
ingangsdatum huur, tenzij voldaan aan voorwaarden nieuw
vastgoedbesluit

• Niet opteren bij gebruik als woning

• Opteren => geen KOR
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Optie belaste verhuur

Regelen in huurovereenkomst

• Huurovereenkomst vermeldt dat verhuur belast is

• Ingangsdatum belaste verhuur

• Huurder verklaart schriftelijk te voldoen aan 90% criterium

• Duidelijke omschrijving van de onroerende zaak

• Kadastrale aanduiding
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Optie belaste verhuur

Toetsing 90%-criterium

• Einde eerste boekjaar waarin huur is ingegaan => niet voldaan aan 
90% criterium => huur vanaf begin vrijgesteld

• Elk volgend boekjaar

• Nieuw vastgoedbesluit: onder voorwaarden vervalt optie belaste 
verhuur of levering niet als onroerende zaak in het jaar waarop de 
optie is in  gegaan nog niet in gebruik is genomen
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Optie belaste verhuur
Toetsing 90%-criterium

Voorwaarden:

• De huurder gebruikt de onroerende zaak bij eerste 
ingebruikname ten minste voor een aaneengesloten periode 
van zes maanden;

• De huurder voldoet aan de 90%-norm in het boekjaar/de 
boekjaren waarin zich de periode van zes maanden zich 
bevindt; en

• De verhuurder stemt ermee in dat de naheffingstermijn en de 
(resterende) herzieningstermijn pas ingaat in het boekjaar dat 
de huurder de onroerende zaak feitelijk gaat gebruiken. Dit 
dient te gebeuren door middel van een ondertekende 
verklaring
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Optie belaste verhuur

Toetsing 90%-criterium elk volgend boekjaar

• Als in jaar niet aan 90%-eis wordt voldaan => voor dat
jaar toch met BTW verhuren

• Voorwaarde: Huurder kon redelijkerwijs niet voorzien dat hij dat 
jaar niet zou kunnen voldoen aan 90%-eis

• Volgende jaar voldoet huurder weer niet aan 90% eis => vanaf dat
boekjaar vrijgestelde verhuur
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Afzonderlijk deel pand

Hele pand < 90% aftrekbaar => opteren belaste verhuur niet mogelijk

Afzonderlijk deel pand > 90% aftrekbaar => opteren belaste verhuur 
voor deel pand mogelijk

20

Tip

• Onroerende zaken splitsen kan voordelig zijn!

Bijvoorbeeld:

• Belaste verhuur horecagedeelte

• Vrijgestelde verhuur bovengelegen woning
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Levering

Hoofdregel levering onroerende zaak: vrijstelling

Uitzondering 1:

• Levering bouwterrein

• Levering nieuw gebouwd onroerende zaak

• Levering binnen 2 jaar na 1e ingebruikneming

Uitzondering 2:

• Optie voor BTW-belaste levering

• NB: Leverancier moet BTW-ondernemer zijn
22

Optie belaste levering

• Opteren middels bepaling in notariële akte

• Koper moet voldoen aan 90%-eis (soms 70%)

• Voordelig bij levering binnen herzieningstermijn, mits 
=> (geen) herziening + aftrek nu > BTW over 
huursom
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Optie belaste levering: 90%-criterium

Gevolgen optie:

• Verkoper verricht belaste prestatie => geen herziening van 
afgetrokken voorbelasting

• Levering belast

• BTW verlegd naar koper

• Koper kan verlegde BTW in aftrek brengen

Bij koper start:

• Nieuwe herzieningstermijn

• Geen vrijstelling overdrachtsbelasting
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Einde belaste verhuur

Optie vervalt als:

• Niet meer aan wettelijke voorwaarden wordt
voldaan

• Huurovereenkomst wordt beëindigd en BV aan 
nieuwe huurder wordt verhuurd of pand voor 
eigen gebruik wordt aangewend

Let op: Bij wisseling verhuurder blijft optie belaste
verhuur doorlopen
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Tarief

Verlaagd tarief horeca

Verstrekken logies (hotel-pensionvakantie-
bestedingsbedrijf) aan personen die daar kort verblijven

Voorbeelden verlaagd tarief:

• Logies in hotel/pension

• Zomerhuisjes/stacaravans (incl. gas/licht/water/ 
verhuur dekens)

• Seizoensverhuur gemeubileerde appartementen/ 
woningen     

• Gelegenheid geven tot kamperen incl. parkeren
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Tarief

Verlaagd tarief horeca

Verstrekken logies (hotel- pensionvakantie- bestedingsbedrijf) 
aan personen die daar kort verblijven

Voorbeelden geen verlaagd tarief:

• Toegang verlenen aan bezoekers camping (dagrecreanten)

• Winterstalling caravan 

• Verhuur tenten, strandstoelen, parasols 

• Verhuur parkeerplaatsen aan niet-kampeerders

• Geen logies verhuur kamers aan heren die zich met 
gastvrouwen kunnen terugtrekken 28

Tarief

Verlaagd tarief horeca

Verstrekken logies (hotel- pensionvakantie-
bestedingsbedrijf) aan personen die daar kort verblijven

• Geen kort verblijf, maar wonen in hotel => tarief?

• Ruimte toegerust voor tijdelijk verblijf

• Bijkomend dienstbetoon

• Zorg inventaris

• Afhankelijk van duur > 6 maanden = vrijgesteld?
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Tarief

Verlaagd tarief horeca:

• Verstrekken spijzen en dranken (m.u.v. alcoholische   
dranken)

• Restaurant/ catering waarbij dienstverlening voorop staat 

• Op basis van Europese regelgeving volledig verlaagd 
tarief !?

• Maak bezwaar tegen aangifte

• Toegang verlenen tot attractieparken, zwem/saunabaden, 
sport en sportwedstrijden (let op apart betalen voor 
parkeren 21%)
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Tarief

Verstrekken van voedingsmiddelen:

• Levering of dienst; beide 9% BTW

• Levering: snackbars, snackwagens, bioscoopfoyers, kantines van 
sportverenigingen en dergelijke als de levering van de spijzen het 
overheersende bestanddeel van de handeling is

• Dienst: als diensten waarmee de levering van de eetwaren 
gepaard gaat overheersen (bijvoorbeeld in restaurant)
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Tarief

Gezamenlijk bereiden van maaltijd:

• Bereiden van maaltijden onder professionele begeleiding in keuken 
van restaurant: nuttigen van maaltijd is hoofdbestanddeel, dus 9% 
BTW

• Thuiskok die bij klanten thuis kookt en maaltijd serveert: 9% BTW

• Kinderfeest bij bakkerij: kinderen bakken koekjes in de bakkerij, 
krijgen limonade en kijken een film. Staat dicht bij normale 
bedrijfsvoering, dus 9% BTW
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Tarief

Mixdranken

• Dranken afzonderlijk (ongemixt) verkocht

• Verkoopprijs = som verkoopprijs afzonderlijk verkocht

• Voldaan => splitsing tarief

• Niet voldaan + 9% BTW als < 1,2% alcohol                 
21% BTW als > 1,2% alcohol
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Tarief

Garderobegelden

• Exploitatie garderobe door degene die toegang verleent => 9% 
BTW

• Exploitatie garderobe door afzonderlijke ondernemer => 21% BTW
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Tarief

Parkeerdiensten

Bieden parkeergelegenheid => op zichzelf staande 
dienst die ondernemer

niet verricht in zijn hoedanigheid van exploitant van 
horecagelegenheid =>

21% 
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Tarief

Verschillende percentages => hoe juiste splitsing

1. Splitsing naar omzet => door moderne 
kassasregistratiesystemen

2. Splitsing inkoop => forfaitaire 
berekeningsmethode 
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Tarief

• Forfaitaire berekeningsmethode 

• Voorwaarden:

• Kasstelsel toepassen

• Splitsen op basis van boekhouding is niet mogelijk

• Kiezen vóór jaar van toepassing

• Methode toepassen tot jaar volgend op jaar van opzegging
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Tarief

Arrangementen

• Vergaderarrangementen & feestarrangementen

• Verstrekken spijzen en dranken & andere dienstverlening

• Splitsing aanbrengen naar kostencomponenten
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Artikel 37d 

• Overdracht van een (gedeelte) onderneming (algemeenheid van 
goederen) => geen levering voor BTW

• Overnemer treedt in plaats van overdrager voordeel =>
herzieningstermijn loopt door

• Vereist bedrijf voortzetten (niet beëindigen of alle voorraden 
verkopen) niet op zelfde wijze voortzetten
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Artikel 37d

• Artikel 37d is geen keuze!

• Artikel 37d geen BTW in rekening brengen

Toch BTW in rekening gebracht => naheffing verkoper of 
aftrek voorbelasting weigeren bij de koper
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Artikel 37d 

• Verkoop losse bedrijfsmiddelen geen artikel 37d

• Verkoop verhuurde onroerende zaak geen artikel 37d

• Verkoop verhuurde onroerende zaak wel artikel 37d als ook andere 
goederen en/of rechten en verplichtingen overgaan
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Margekillers in de horeca

Boekenonderzoek:

• Ambtenaar kijkt naar overeenkomst winstmarge met voorgaande jaren en 
collega horecaondernemers

• Afwijking winstmarge  boekhouding verworpen

– Let op! Indien boekhouding verworpen wordt  overleg met uw adviseur 
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Margekillers in de horeca
Brutowinstmarge Horeca:

• Belastingdienst: 225% 

• Stichting vakbekwaamheid: 230% 

• Kenniscentrum Horeca 215% 

• Let op factoren 

– Juiste rubricering kosten conform Uniform Rekening Schema Horeca 

– Opslag voor vetten, oliën en kruiden; 

• 7,5% volgens Belastingdienst te hoog 

– Afval bederf en breuk 

• 7% volgens Belastingdienst te hoog 

• 5% volgens Stichting Kenniscentrum Horeca 

– Privé gebruik Personeel 

• Kostprijs niet per definitie aansluiten bij bedragen loonheffing; wel 
onderbouwen! 

– Weggeef 
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Margekillers in de horeca

Voorkom afwijkende marges:

• 2 meetpunten

– Inkoop van goederen

– Verkoop van goederen

Inkoop:

• Geboekt inkoopfacturen staan vast

• Afwijkende marge  ambtenaar leidt hier hogere winstmarge uit 
naheffing

• Facturen die niet leiden tot omzet  aantekenen 

– Inkoop van goederen voor privégebruik kan niet in aftrek worden gebracht

– Mee-eten en drinken personeel  niet altijd aftrekbaar  BUA

• Alle inkopen die geen invloed hebben op winstmarge  apart inboeken in 
administratie
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Margekillers in de horeca

Verkoop:

• Maak aantekeningen over afval, uitval, prijswijzigingen en alles wat de 
winstmarge mogelijk beïnvloedt

• Bewaar prijslijsten, recepturen, actie-en reclamemateriaal etcetera 

• Weggevertjes

– Zoals gratis koffie voor de chauffeur van de leverancier

– Turven of in kassa aanslaan als gratis verstrekkingen

• Boek kosten van kostenpost inkoop naar bijvoorbeeld 
representatiekosten

– Kortingen aan klanten  apart vastleggen

– Let op! ook diefstal door personeel vastleggen
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