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ONDERNEMEN

29 januari 2019

Fiscale eenheid btw maatschap-werk bv op de korrel 
Ondernemingen die vrijgestelde prestaties verrichten kunnen de aan hen in rekening gebracht btw niet in aftrek brengen. Om toch die btw te kunnen verrekenen wordt wel 

een constructie met een maatschap opgetuigd waarmee een fiscale eenheid voor de btw wordt aangegaan. De Belastingdienst bestrijdt deze constructies, zodat de 

ondernemers opnieuw moeten bekijken of zij aan de voorwaarden voor de fiscale eenheid btw voldoen en waar nodig actie moeten ondernemen.

Ondernemers die btw-vrijgestelde prestaties verrichten kunnen de aan hen in rekening gebrachte btw niet in aftrek brengen, zodat btw-druk optreedt. Dit is bijvoorbeeld 

het geval bij een holding bv die managementwerkzaamheden verricht aan een btw-vrijgestelde werk bv. De holding bv brengt een managementvergoeding met btw in 

rekening aan de werk bv . De werk bv betaalt de btw, maar kan de btw niet terugvragen via de btw-aangifte omdat de werk bv btw-vrijgestelde prestaties verricht en 

daarom geen recht op vooraftrek heeft. Om deze btw-druk te voorkomen wordt wel een maatschap opgericht waarmee een fiscale eenheid btw wordt aangegaan. 

Voorwaarden fiscale eenheid btw

Ondernemingen die in financieel, organisatorisch en economisch opzicht met elkaar verbonden zijn vormen een fiscale eenheid btw. 

Financiële verwevenheid

Aan het vereiste van financiële verwevenheid is voldaan als meer dan 50% van de aandelen van een onderneming in handen van dezelfde aandeelhouder is. Denk 

bijvoorbeeld aan de situatie waarin een holdingvennootschap de meerderheid van de aandelen in een dochtervennootschap houdt. Van belang is dat ten minste meer dan 

50% van de aandelen, daaronder begrepen de zeggenschap, in de dochtervennootschap in handen is van dezelfde ondernemer. Maar let goed op: een belang van precies 

50% is niet voldoende. 

Organisatorische verwevenheid

Aan het vereiste van organisatorische verwevenheid is voldaan als de ondernemingen onder een gezamenlijke leiding staan. Ook wanneer de leiding van de ene 

onderneming ondergeschikt is aan de leiding van het andere lichaam is sprake van organisatorische verwevenheid. Van een organisatorische verwevenheid is bijvoorbeeld 

sprake als een holdingvennootschap het bestuur voert over een dochtervennootschap.

Economische verwevenheid

Aan het vereiste van economische verwevenheid is voldaan als de 

ondernemingen hetzelfde economische doel voor ogen hebben of 

wanneer de ene onderneming activiteiten voor de andere 

onderneming verricht en deze activiteiten van de ene onderneming 

voor meer dan 50% aanvullend zijn aan de activiteiten van de andere 

onderneming. Een voorbeeld van economische verwevenheid zijn 

twee ondernemingen die dezelfde klantenkring bedienen.

Maatschap en fiscale eenheid btw

In de volgende situatie verricht de werk bv btw-vrijgestelde 

prestaties. Holding 1 en holding 2 brengen een 

managementvergoeding aan werk bv in rekening, waarbij btw op de 

factuur wordt vermeld. Werk bv kan deze btw niet in aftrek brengen, 

zodat btw-druk ontstaat. Om btw-druk te voorkomen wordt een 

maatschap tussengevoegd, waarmee de werk bv een fiscale eenheid 

btw vormt (zie figuur 1).

Prestaties binnen de fiscale eenheid btw zijn niet met btw belast, 

zodat over een betaling van de werk bv aan de maatschap geen btw 

verschuldigd is. Een winstuitdeling van de maatschap aan holding 1 

en holding 2 is niet met btw belast. 

Standpunt Belastingdienst

De Belastingdienst bestrijdt structuren waarin met een maatschap 

een fiscale eenheid btw wordt gevormd, omdat volgens de 

Belastingdienst niet is voldaan aan de voorwaarden voor het vormen 

van een fiscale eenheid btw. Volgens de Belastingdienst is namelijk 

niet voldaan aan het vereiste van financiële verwevenheid, omdat 

daarvoor noodzakelijk is dat meer dan 50% van de aandelen, 

inclusief de zeggenschap, in de werk bv in dezelfde handen is. In 

een situatie waarin een maatschap wordt tussengeschoven is de 

Belastingdienst van mening dat de zeggenschap van de aandelen in de werk bv nog bij holding 1 en holding 2 ligt. Bij een economische inbreng van de aandelen door 

holding 1 en holding 2 in de maatschap blijft het stemrecht op de aandelen achter bij de juridische eigenaar van de aandelen als over het stemrecht geen verdere afspraken 

zijn gemaakt. In het geval over de stemrechten in de werk bv geen verdere afspraken zijn gemaakt, gaat de Belastingdienst niet akkoord met een fiscale eenheid btw tussen 

de maatschap en werk bv.



Wat te doen?

Wordt gebruik gemaakt van een fiscale eenheid btw met een maatschap, dan moet deze situatie opnieuw onder de loep worden genomen en beoordeeld worden of deze de 

goedkeuring van de Belastingdienst zal krijgen. Van belang is daarbij of bij inbreng van de aandelen afspraken zijn gemaakt over de stemrechten. Ga dit na in de 

maatschapsakte. Zijn de stemrechten op de aandelen in de werk bv overgegaan naar de maatschap, dan is de zeggenschap over de aandelen in de werk bv overgegaan naar 

de maatschap en wordt aan het vereiste van financiële verwevenheid voldaan als de maatschap meer dan 50% van de aandelen in werk bv heeft. Wanneer geen afspraken 

zijn gemaakt over de stemrechten op de aandelen in werk bv, dan zal de maatschapsakte moeten worden aangepast om een fiscale eenheid btw tussen een maatschap en 

een werk bv bij de Belastingdienst te kunnen verdedigen. 
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