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loonbelasting/sociale verzekeringen

Een combinatie van twee methoden is ook mogelijk

 De meeste ondernemers dienen over de door hen verrichte 
prestaties btw te berekenen. Daartegenover mogen ze 
alle door hen betaalde btw hierop in aftrek brengen. 
Alleen het saldo moeten ze afdragen aan de fiscus. 

Er bestaat echter een uitzondering voor vrijgestelde prestaties. 
Hierover hoeft een ondernemer geen btw te berekenen. Maar een 
ondernemer die vrijgestelde prestaties levert, mag ook de door 
hem betaalde btw niet aftrekken.
De ondernemer die zowel vrijgestelde als belaste prestaties levert, 
zit met een probleem. Hij mag niet alle betaalde btw verrekenen, 
maar alleen het deel dat betrekking heeft op de belaste prestaties. 
Dit deel kan op verschillende manieren worden berekend. Aan u 
de schone taak de optimale manier te kiezen. En daarmee duizen-
den euro’s voordeel binnen te halen. Helaas staat hier een behoor-
lijke administratieve klus tegenover.

Vrijgestelde prestaties
De Wet op de Omzetbelasting kent nogal wat vrijgestelde prestaties. 
De redenen om deze prestaties vrij te stellen, zijn divers. Zo zien 
we bijvoorbeeld dat veel medische diensten zijn vrijgesteld, evenals 
sociaal-culturele. Denk verder ook aan een aantal financiële diensten 
binnen het bank- en verzekeringswezen. Door de diensten vrij 
te stellen, wordt de kostprijs gedrukt, met name wanneer de 
dienstverlening is gericht op de eindconsument die de btw niet 
af kan trekken.
Gaat het om dienstverlening aan ondernemers, dan heeft de vrij-
stelling juist een prijsopdrijvend effect. De ondernemer kan normaal 
gesproken namelijk de btw verrekenen en ervaart dus geen verschil 
tussen een normale dienst en een vrijgestelde. Een vrijgestelde 
ondernemer kan echter de door hem betaalde btw niet verrekenen 
en zal deze dus in de eindprijs verwerken. Waardoor deze voor de 
normale ondernemer hoger zal zijn dan wanneer de dienstverlener 
niet vrijgesteld is.

Omzetverhouding
Er zijn nogal wat ondernemers die zowel belaste als vrijgestelde 
prestaties verrichten. Denk aan de tabakswinkelier die ook staats-
loten verkoopt, de makelaar die ook verzekeringen afsluit of de 
journalist die op congressen ook als dagvoorzitter optreedt. 
Combinaties dus waarbij een deel van de omzet is belast (verkoop 
tabak/makelaarsdiensten/presenteren) en een deel vrijgesteld 
(kansspelen/verzekeringen/journalistieke diensten). In deze 
gevallen is slechts een deel van de voordruk aftrekbaar en wel het 
deel dat samenhangt met de belaste prestaties.
Hierbij komt de vraag aan de orde hoe deze verschillende delen 
berekend dienen te worden. Uitgangspunt is dat de aftrek wordt 
gerelateerd aan de belaste en de vrijgestelde omzet. Tegenover het 
belaste deel van de omzet staat het recht van aftrek van voordruk. 
Is dus bijvoorbeeld 30 procent van de omzet van een journalist 
belast, dan kan hij ook slechts 30 procent van de btw op betaalde 
goederen en diensten aftrekken.
Op dit uitgangspunt is echter een uitzondering mogelijk als het 
werkelijke gebruik van goederen en diensten afwijkt van deze 
omzetverhouding. In dat geval dient men uit te gaan van het 
werkelijke gebruik.

Werkelijk gebruik
Het kan in bepaalde gevallen onredelijk uitpakken om de aftrek 
van voorbelasting te baseren op de verhouding van de omzet. Stel 
bijvoorbeeld dat de journalist uit het voorbeeld een loopmicrofoon 
heeft aangeschaft in verband met zijn werkzaamheden als dag-
voorzitter op congressen. Volgens de omzetmethode zou dan, nog 
steeds volgens genoemd voorbeeld, slechts 30 procent van de 
btw op de microfoon kunnen worden verrekend. Op basis van 
het werkelijke gebruik is de aftrek echter 100 procent, aangezien 
hij de microfoon uitsluitend voor belaste prestaties gebruikt.
Omgekeerd zou de inspecteur kunnen stellen dat de pc van de 

Als uw onderneming naast belaste ook vrijgestelde prestaties verricht, mag u niet alle betaalde btw verrekenen. 

Door de voordeligste verrekenmethode toe te passen, kunt u wel vele duizenden euro’s voordeel behalen

Optimaliseer 
de btw-aftrek
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journalist voor meer dan 70 procent wordt gebruikt voor journa-
listieke, dus vrijgestelde prestaties. Dit zou de fiscus ertoe kunnen 
brengen de aftrek van de btw op de pc verder te beperken dan tot 
30 procent.

Degene die wil afwijken van de omzet als criterium voor de 
mate van aftrek moet aannemelijk maken dat het werkelijke 
gebruik een ander aftrekpercentage oplevert.

Het aannemelijk maken dat het werkelijke gebruik een ander aftrek-
percentage oplevert, lijkt voor de belastigplichtige gemakkelijker 
dan voor de inspecteur. De laatste zal namelijk niet exact weten 
waarvoor bepaalde bedrijfsmiddelen worden gebruikt. Hij zal dit 
via onderzoek moeten proberen te achterhalen. De ondernemer 
beschikt natuurlijk wel over deze wetenschap.
Het begrip ‘aannemelijk maken’ wil overigens zeggen dat de fiscus 
genoegen neemt met een lichte vorm van bewijs. U hoeft het werke-
lijke gebruik dus niet onomstotelijk te bewijzen. Hoewel er geen 
zware bewijslast rust op degene die af wil wijken van de omzet-
methode, moet het werkelijke gebruik wel zijn gebaseerd op 
objectieve en nauwkeurige gegevens. Dat vrijgestelde en belaste 

Jurisprudentie combinatie van methoden

De wet bevat geen bepalingen rondom het al dan niet toe kunnen 

passen van een combinatie van beide methoden: dus zowel geba-

seerd op omzetverhouding als op werkelijk gebruik. Dit kwam 

onlangs aan de orde in een procedure die was aangespannen door 

een makelaar die naast zijn makelaardij ook verzekeringsagent was. 

De activiteiten van deze ondernemer werden uitgevoerd in een 

gemeenschappelijk kantoor. Daarbij kwam de vraag naar voren hoe 

de betaalde btw op het pand verdeeld moest worden over belaste 

en onbelaste prestaties.

Van de omzet had 58 procent betrekking op de makelaarsactivitei-

ten en 42 procent op de verzekeringsactiviteiten. Het pand werd 

door vijf medewerkers voor een deel van 147 vierkante meter 

gebruikt voor makelaarsactiviteiten. Eén medewerker gebruikte een 

ruimte van 16 vierkante meter voor verzekeringsactiviteiten. Daar-

naast werd 197 vierkante meter gebruikt voor gemengd gebruik. De 

makelaar wilde op basis van het werkelijke gebruik de 147 vier-

kante meter toe rekenen aan belaste prestaties en 16 vierkante meter 

aan onbelaste prestaties. De 197 vierkante meter die gemengd wer-

den gebruikt, wilde hij vervolgens toerekenen op basis van het 

omzetcriterium. Door deze gecombineerde methode toe te passen, 

kwam hij uit op een aftrekbare voorbelasting van 72 procent van het 

geheel. De inspecteur wilde de voorbelasting uitsluitend toerekenen 

op basis van de omzetmethode en kwam dus uit op 58 procent aftrek.

De rechter oordeelde dat de door de makelaar toepaste methode 

niet in strijd was met de wet en stelde hem dan ook in het gelijk. 

Van belang was dat voor bepaalde ruimtes het werkelijke gebruik 

objectief en nauwkeurig kon worden bepaald en dat dit dan ook 

voor die ruimtes moest worden toegepast. Voor de ruimtes waar 

het werkelijke gebruik niet nauwkeurig kon worden bepaald, moest 

men terugvallen op de omzetverhouding.

Het vergt enig rekenwerk, voor de btw het deel bepalen dat betrekking 

heeft op belaste prestaties, maar het loont de moeite.
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prestaties van elkaar zijn te onderscheiden, is daarbij niet voldoende. 
Men zal de omvang moeten kunnen vaststellen.

Herziening verdeling
De aftrek van voorbelasting vindt plaats in het jaar waarin de btw 
in rekening is gebracht. Op dat moment moet ook worden bepaald 
welk deel van de voordruk verrekenbaar is. De aftrek van voor-
belasting op onroerend goed wordt vervolgens tien jaar gevolgd. 
Voor de aftrek op andere goederen waarop men dient af te schrij-
ven, geldt een periode van vijf jaar. Wijzigt het percentage belast 
versus vrijgesteld in de loop der tijd, dan moet ook de vooraftrek 
worden gecorrigeerd. Dit kan positief en negatief uitpakken. Deze 
correctie dient men op te nemen in de aangifte over het laatste 
belastingtijdvak van het jaar.

De praktijk
De in het kader Jurisprudentie (pagina 15) genoemde uitspraak is 
van groot belang voor de praktijk en vooral voor duurdere activa 
die gemeenschappelijk worden gebruikt voor belaste en vrijge-
stelde prestaties. Het financiële belang van de btw-druk is in deze 
gevallen aanzienlijk en leidde bijvoorbeeld in genoemde rechts-
zaak tot een voordeel van ruim 54.000 euro. Gelet op de uitgebrei-
de lijst van vrijgestelde prestaties die de Wet Omzetbelasting kent, 

komt het regelmatig voor dat ondernemers zowel belaste als vrij-
gestelde prestaties verrichten.
Bij het berekenen van de aftrekbare voordruk van btw kan men 
gemakshalve uitgaan van een calculatie op basis van de omzet. 
Wanneer deze echter afwijkt van het werkelijke gebruik, dient de 
aftrek hierop gebaseerd te worden. De ondernemer die op basis van 
het werkelijke gebruik minder btw kan verrekenen, zal geneigd zijn 
de omzetmethode toe te passen. De inspecteur zal dan op basis 
van te vergaren gegevens moeten aantonen dat deze methode 
afwijkt van het werkelijke gebruik en corrigeren via een naheffing.
Andersom zal de ondernemer de aftrek op basis van het werke-
lijke gebruik opvoeren in de aangifte als dit voor hem gunstiger is. 
Bestrijdt de inspecteur dat het werkelijke gebruik afwijkt van de 
calculatie op basis van de omzet, dan dient de ondernemer zijn gelijk 
aan te tonen. In beide gevallen is een gedegen onderbouwing nood-
zakelijk, aangezien het werkelijke gebruik volgens de wet objectief 
en nauwkeurig bepaald moet worden. Hoe u dit doet, is vormvrij. 
Bij het pand in het voorbeeld zagen we dat een berekening op basis 
van vierkante meters werd geaccepteerd. Bij een vliegtuig zou men 
kunnen denken aan het aantal vlieguren en bij een vrachtwagen 
aan het aantal kilometers. De ondernemer zal er dus wel een stuk 
administratief huiswerk voor over moeten hebben. Bij uitgaven van 
een geringe omvang loont dit uiteraard minder snel de moeite. 
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