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voorbelasting    

Recht op aftrek kan niet zomaar geweigerd worden 
In bepaalde gevallen kan de Belastingdienst een ondernemer het recht op aftrek 
van btw weigeren. De Belastingdienst mag hiertoe echter niet snel overgaan en 
mag in een aantal situaties het recht op aftrek beperken. 

Weigeren recht op aftrek Op 31 maart 2017 oordeelde de 
Hoge Raad in een zaak waarin een ondernemer het recht 
op aftrek van btw werd geweigerd door de Belasting
dienst. Het ging in deze zaak om een vrouw die onder 
huwelijkse voorwaarden getrouwd was. Zowel de vrouw 
als haar man waren  afzonderlijk van elkaar  btwonder
nemer. Toen de eenmanszaak van haar man failliet ging, 
betaalde de vrouw kosten voor diens eenmanszaak waar
voor ze vervolgens facturen uitreikte aan de curator. De 
vrouw wilde de door haar betaalde btw op de kosten in 
aftrek brengen. 

Onzekerheid betaling De Belastingdienst stond de aftrek 
van voorbelasting niet toe, omdat onzeker was of de factu
ren zouden worden betaald. De eenmanszaak van de man 
was failliet verklaard, zodat het duidelijk was dat be taling 
van de facturen uiterst onzeker zou zijn. De Hoge Raad 
(ecli:nl:hr:2017:539) maakte korte metten met deze 
 redenatie van de Belastingdienst en stelde dat de Belasting
dienst het recht op btwaftrek niet mag weigeren omdat de 
betaling van de bedongen vergoeding onzeker is. 

Wanneer geen aftrek?
De Belastingdienst mag in een aantal situaties het recht 
op aftrek van btw weigeren, bijvoorbeeld als er sprake is 
van fraude of misbruik, als het gaat om btwvrijgestelde 
prestaties of voor zover er sprake is van buiten de BTW
richtlijn vallende prestaties. 

Fraude of misbruik Als er sprake is van fraude of mis
bruik en de ondernemer hiervan wist of niet al het moge
lijke heeft gedaan om betrokkenheid hierbij te voorko
men, kan de ondernemer het recht op aftrek van btw 
worden geweigerd. De ondernemer moet voorkomen dat 
hij betrokken raakt bij misbruik en fraude. Zo moet hij 
bij intra communautaire leveringen waarbij de btw naar 
de afnemer wordt verlegd, nagaan of de afnemer over een 
geldig btwnummer beschikt en er geen aanwijzingen 
zijn dat zijn afnemer betrokken is bij btwfraude. 
 Wanneer de afnemer de goederen bijvoorbeeld voor een 
lagere prijs doorverkoopt, dan is dat een aanwijzing dat 

er sprake zou kunnen zijn van btwfraude. De onderne
mer moet hiervan melding maken bij de Belastingdienst.

Belaste prestaties Van belang is dat aan de basisvoor
waarde voor het recht op aftrek van btw wordt voldaan. 
Dat betekent dat de voorbelasting alleen in aftrek mag 
worden gebracht als die betrekking heeft op de door de 
ondernemer verrichtte leveringen en diensten die belast 
zijn met btw. Btw op kosten die gemaakt zijn voor het 
verrichten van vrijgestelde prestaties van de ondernemer 
kan niet in aftrek worden gebracht. Ook voor handelin
gen die buiten de BTWrichtlijn vallen en voor de btw 
niet als een prestatie worden aangemerkt, bestaat er geen 
recht op aftrek van btw. Denk bijvoorbeeld aan het enkel 
houden en verkopen van aandelen.

Factuur Een ondernemer moet over een inkoopfactuur 
beschikken die voldoet aan de factuurvereisten. Op basis 
van de gegevens op de inkoopfactuur mag de onder
nemer btw in aftrek brengen. De facturen moet een 
onder nemer zeven jaar in zijn administratie bewaren. Bij 
transacties met betrekking tot onroerende zaken geldt 
een termijn van tien jaar. Zonder juiste inkoopfactuur 
kan de ondernemer de btw niet in aftrek brengen. 

bz-advies
Een juiste factuur is een van de belangrijkste voorwaarden om voor-
belasting in aftrek te kunnen brengen. Zonder factuur geen aftrek. 
Contro leer als ondernemer altijd de inkoopfacturen op de factuur-
vereisten en onderneem zo snel mogelijk actie als hier wat mee mis is. 

Maatregelen

Met een aantal maatregelen is het recht op aftrek groten
deels veilig te stellen. 

 ■ Voer een juiste administratie. 
 ■ Controleer inkoopfacturen op factuurvereisten. 
 ■ Neem maatregelen om betrokkenheid bij btwfraude 

en misbruik te voorkomen.
 ■ Breng alleen voorbelasting in aftrek voor zover er btw 

belaste prestaties zijn verricht. 

  Het aantal situaties waarin de Belastingdienst een ondernemer het recht op aftrek van btw mag wei-
geren is beperkt. Voor ondernemers is het daarom van belang om te zorgen dat er aan een aantal zaken is 
voldaan, zodat het recht op aftrek niet beperkt kan worden.


