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doorbelasten    

Doorbelasten van kosten leidt niet altijd tot btw-aftrek

Het doorbelasten van kosten leidt er bij sommige ondernemers toe dat zij 

btw-belaste prestaties verrichten, zodat zij de btw op inkopen in aftrek kunnen 

brengen. Maar het doorbelasten van kosten leidt niet altijd tot btw-aftrek. 

Omstandigheden Uit een recent arrest van de Hoge Raad 

volgt dat het afhankelijk is van de omstandigheden of het 

doorbelasten van kosten belast is met btw.

Arrest Hoge Raad

De Hoge Raad (ecli:nl:hr:2020:1062) heeft, conform 

het eerdere oordeel (ecli:nl:gharl:2018:5626) van het 

hof, geoordeeld dat het enkel doorbelasten van kosten 

niet in alle gevallen een prestatie is waarover btw 

verschuldigd is. Als het doorbelasten van kosten niet als 

een prestatie voor de btw is aan te merken, dan is door 

de partij die de kosten doorbelast geen btw verschuldigd. 

Uit de genoemde rechtspraak volgt dat het doorbelasten 

van kosten pas met btw belast is als de ondernemer die 

de kosten doorbelast een plicht tot een doen of nalaten 

heeft tegenover de partij aan wie de kosten worden door-

belast. De Hoge Raad bevestigt daarmee de eerdere juris-

prudentie.

Voorbeeld

Een holding betaalt kosten voor kantoorartikelen. Een deel hiervan 

wordt door de dochtervennootschap gebruikt, maar door de leverancier 

is aan de holding gefactureerd. De holding berekent de kosten door 

aan de dochtervennootschap zonder dat zij verdere afspraken hebben 

gemaakt over de doorberekening van deze kosten of de inkoop of orga-

nisatie van voorraden. Omdat de holding geen plicht tot doen of 

nalaten richting de dochtervennootschap heeft, is het doorbelasten van 

de kosten door de holding niet met btw belast. De holding heeft geen 

recht op btw-aftrek, tenzij daarnaast btw-belaste activiteiten door de 

holding worden verricht. 

De uitkomst van de casus is op grond van de rechtspraak anders als 

de holding en dochtervennootschap afgesproken hebben dat de 

holding de inkoop voor de dochtervennootschap verzorgt en de kosten 

daarvan aan de dochtervennootschap in rekening brengt. Eventueel 

vermeerderd met een fee of opslag. In dat geval worden de kosten 

door de holding aan de dochtervennootschap in rekening gebracht, 

omdat zij een bepaalde overeengekomen dienst aan de dochterven-

nootschap verricht. Dan is er sprake van een economische prestatie die 

belast is met btw.

Ook het enkele beheer van een deelneming is geen 

btw-belaste prestatie. 

bz-advies

Leg de gemaakte afspraken op grond waarvan de kosten worden door-

berekend vast in een overeenkomst en spreek daarbij een fee of opslag 

af die wordt betaald voor de dienstverlening. Dit duidt erop dat er spra-

ke is van een btw-belaste prestatie.

Factuur

Is het doorbelasten van de kosten een btw-belaste pres-

tatie, let er dan op dat een verkoopfactuur met btw wordt 

uitgereikt. Het uitreiken van een factuur is verplicht als 

een btw-belaste levering of dienst wordt verricht aan een 

andere btw-ondernemer. Wanneer er geen verkoopfac-

tuur is uitgereikt, kan de Belastingdienst hiervoor een 

boete van € 5.514 opleggen.

bz-advies

Als het onwenselijk is dat het doorbelasten van de kosten met btw 

belast is, omdat de afnemer de btw niet in aftrek kan brengen, kunnen 

partijen gebruikmaken van kosten voor gemene rekening. De kosten 

worden dan volgens een vaste vooraf bepaalde verdeelsleutel door de 

partijen gedragen.

Conclusie

Berekent een ondernemer kosten door aan een andere 

partij, beoordeel dan of daarbij sprake is van een plicht 

tot een doen of nalaten. In dat geval is namelijk btw 

verschuldigd over het doorberekenen van de kosten en is 

er recht op btw-aftrek. Van belang is dat bij het btw-belast 

doorberekenen van kosten een factuur wordt uitgereikt 

waarop btw in rekening is gebracht. 

  De btw-ondernemer die de kosten doorbelast, kan de btw op inkopen (deels) in aftrek brengen als het 

doorbelasten van de kosten een btw-belaste prestatie is.


