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1. Weigeren aftrek BTW bij minder dan 10% belaste prestaties niet toegestaan 

In een recent arrest heeft het Europese Hof van Justitie uitspraak gedaan over het 

weigeren van BTW-aftrek door de lidstaat, wanneer een ondernemer met name 

vrijgestelde prestaties verricht. Vergroot deze uitspraak de kansen op BTW-aftrek voor 

Nederlandse ondernemers die ook BTW-vrijgestelde prestaties verrichten?  

 

Beschrijving zaak 

In de genoemde zaak betrof het de weigering van BTW-aftrek voor investeringen 

welke gebruikt worden voor 2,65% BTW-belaste prestaties. Het ging in deze zaak om 

een situatie welke zich afspeelde in 2008 in Duitsland. In Duitsland was in 2008 een 

van de BTW-richtlijn afwijkende regel geldend welke bepaalde dat er geen recht op 

aftrek van BTW bestaat voor goederen en diensten die voor meer dan 90% voor andere 

prestaties worden gebruikt dan voor de bedrijfsprestaties. De Duitse rechter heeft naar 

aanleiding van deze regeling de vraag aan het Europese Hof gesteld of BTW-aftrek 

mag worden geweigerd als de goederen of diensten voor meer dan 90% voor niet-

economische prestaties worden gebruikt. Het Europese Hof heeft hierop geantwoord 

dat de BTW-aftrek niet mag worden geweigerd als de ingekochte goederen of diensten 

voor meer dan 90% voor niet-economische activiteiten worden gebruikt.  

 

Wat kunnen we hier in Nederland mee?  

In de praktijk is de gedachte ontstaan dat ondernemers die voor minder dan 10% 

belaste prestaties verrichten in het geheel geen recht op aftrek van BTW hebben. Dit is 

niet juist. 

 

In Nederland wordt BTW-aftrek op investeringen en kosten toegestaan voor zover 

deze gebruikt worden voor BTW-belaste prestaties, dus ook onder de 10%. Dat was zo 

en dat blijft zo. Voor de Nederlandse wet- en regelgeving heeft het arrest van het 

Europese Hof daarom geen gevolgen.
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Conclusie 

Lidstaten mogen het recht op aftrek van BTW niet weigeren wanneer de goederen of 

diensten slechts in zeer beperkte mate voor belaste activiteiten worden gebruikt. De 

uitspraak van het Europese Hof heeft geen gevolgen voor de Nederlandse wet- en 

regelgeving. 

 

Voor meer informatie en bij vragen kunt u contact met ons opnemen via 085-0403220 

of via info@btwadvies.com.  

2. Workshops van vilsteren BTW advies 

Workshop BTW-actualiteiten en laatste aangifte van het jaar 
Datum: 20 december 2016 
Tijdstip: 13:00 – 16:00 
Prijs: € 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal en lekkernijen 
Locatie: Heelsum 

Wij verzorgen diverse BTW-workshops bij ons op kantoor te Heelsum. Alle onze 

workshops worden door Carola van Vilsteren gegeven. De kosten voor het deelnemen 

aan een workshop zijn € 295 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal. Bij 

deelname van meerdere personen uit dezelfde instelling/ organisatie zijn de kosten 

voor de extra deelnemer € 225 per persoon exclusief BTW, inclusief lesmateriaal.  

Meer informatie over onze workshops kunt u vinden op: www.btwadvies.com.  

U kunt zich via onze website voor de workshops aanmelden of door een mail te sturen 

naar info@btwadvies.com 

Voor meer informatie en bij vragen naar aanleiding van dit BTW-nieuwtje kunt u 

contact met ons opnemen via 085-0403220 of via info@btwadvies.com 

 

 

 

Dit BTW-nieuwtje is een uitgave van van vilsteren BTW advies. De informatie in dit BTW-nieuwtje heeft een signalerend karakter en 
is niet bedoeld als beroepsmatig advies. Hoewel de uiterste zorg is besteed aan deze uitgave draagt van vilsteren BTW advies geen 
verantwoordelijkheid voor eventuele fouten of onvolkomenheden. Indien u prijs stelt op meer informatie op het gebied van BTW, 
neem dan contact op met van vilsteren BTWadvies, telefoonnummer: 085-0403220 of email: info@btwadvies.com. 


