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mr. Carola van Vilsteren-Maters

DGA & BTW

Op 18 oktober 2007 heeft het Hof van Justitie voor de Europese 

Gemeenschappen (HvJ EG) een einde gemaakt aan de zeer 

omstreden btw-positie van de directeur-grootaandeelhouder 

(hierna: dga). Het HvJ EG heeft toen namelijk voor recht ver-

klaard dat een natuurlijk persoon die op basis van een arbeids-

overeenkomst diensten verricht voor een bv waarvan hij enig 

aandeelhouder, bestuurder en personeelslid is, niet kan worden 

aangemerkt als een belastingplichtige voor de btw. Het HvJ EG 

heeft, zoals verwacht, de aanbevelingen van advocaat-generaal 

Sharpston van 14 juni 2007 overgenomen. Met deze uitspraak 

wordt het standpunt dat een dga zelfstandige economische 

activiteiten verricht ondanks de aanwezigheid van een arbeids-

overeenkomst, verworpen. Dit standpunt werd in Nederland 

ingenomen op 26 april 2002. Op 2 januari 2008 publiceerde de 

staatssecretaris van Financiën zijn besluit over de gevolgen van 

de uitspraak van het HvJ EG dat de dga géén ondernemer is 

voor de btw.

Dga: hoe nu verder?

Het ondernemerschap van de dga 

is volgens de staatssecretaris geëin-

digd op 18 oktober 2007. Vanaf dat 

tijdstip is de dga dus geen btw meer 

verschuldigd over zijn arbeidsver-

goeding, maar heeft hij ook geen 

recht meer op aftrek van voorbelas-

ting. Op 31 januari 2008 deed het 

Amsterdamse gerechtshof conform 

het arrest van het HvJ EG uitspraak. 

Aldus heeft ook de Nederlandse rech-

ter voor recht verklaard dat een dga 

die een arbeidsovereenkomst heeft 

met zijn bv waarvan hij enig aandeel-

houder, bestuurder en personeelslid 

is, géén ondernemer is voor de btw.

Voor vele dga’s heeft het besluit van 

de staatssecretaris grote gevolgen. 

Veel dga’s hebben na het publiceren 

van dit besluit acties ondernomen. 

Hierna zal het besluit nader worden 

toegelicht.

De casus en de procedure – 

Van der Steen-arrest

Op 26 april 2002 oordeelde de Hoge 

Raad dat een dga die meer dan 50% 

van de aandelen houdt in een ven-

nootschap en met de desbetreffende 

vennootschap een arbeidsovereen-

komst heeft, een btw-ondernemer 

is. Ná dit arrest van de Hoge Raad 

hebben veel dga’s zich als btw-onder-

nemer geregistreerd en/of in een 

fiscale eenheid laten opnemen. Het 

btw-ondernemerschap bracht voor- 

én nadelen. Echter, op 18 oktober 

2007 oordeelde het HvJ EG dat een 

natuurlijk persoon die in naam en 

voor rekening van een belasting-

plichtige vennootschap alle werk-

zaamheden van deze laatste verricht 

ter uitvoering van een arbeidsover-

eenkomst die hem aan die vennoot-

schap bindt en waarvan hij overigens 

enig aandeelhouder, bestuurder en 

personeelslid is, voor de btw géén 

ondernemer is. In het arrest heeft 

belanghebbende, de heer Van der 

Steen, op enig moment zijn eenmans-

zaak, een schoonmaakbedrijf, inge-

bracht in een bv. Van der Steen bleef 

zijn werkzaamheden, zoals voorheen, 

uitoefenen, maar nu op grond van 

een arbeidsovereenkomst met de bv 

waarvan hij nu dus enig aandeel-

houder, directeur en personeelslid 

was geworden. Bovendien was de bv 

inhoudingsplichtige voor de loonbe-

lasting en premies volksverzekerin-

gen. Ondanks het verzoek van Van 

der Steen om een apart btw-nummer 

aan hem als dga toe te kennen, is 

door de Belastingdienst bij beschik-

king een fiscale eenheid vastgesteld 

tussen hem en de bv. Hiertegen is 

Van der Steen in bezwaar gegaan, 

mede vanwege een dreigend faillis-
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sement dat uiteindelijk ook is uitge-

sproken.

Ondanks dat het Amsterdamse 

gerechtshof van mening is dat Van 

der Steen zelfstandig is, vraagt het 

zich af of de werkzaamheden wel 

economische activiteiten zijn, omdat 

zij voor rekening en risico van de bv 

worden verricht. Derhalve heeft het 

Gerechtshof Amsterdam over deze 

situatie een prejudiciële vraag gesteld, 

ondanks dat de Hoge Raad al eerder 

had beslist. De achter-

grond van deze vraag betreft het 

arrest van het HvJ EG in de Italiaan-

se zaak van 23 maart 2006 betref-

fende de FCE Bank (C-210/0). In 

dit arrest oordeelde het HvJ EG dat 

een bijkantoor van een bank geen 

zelfstandige economische activitei-

ten verricht als het bijkantoor niet 

autonoom is. Hiervan is sprake 

als het geen economisch bedrijfsri-

sico draagt. Het begrip economisch 

bedrijfsrisico gaf de doorslag voor 

het Gerechtshof Amsterdam om 

de prejudiciële vraag te stellen aan 

het HvJ EG. De directeur/enig aan-

deelhouder loopt immers ook geen 

bedrijfsrisico, hetgeen een vereiste 

dient te zijn om te kunnen spreken 

van een zelfstandig belastingplichtige.

Na lezing van de conclusie van advo-

caat-generaal Sharpston van 14 juni 

2007 was de uitspraak in het Van 

der Steen-arrest eigenlijk niet verras-

send meer. De conclusie was kort en 

krachtig: de dga is géén ondernemer! 

Als argument voerde Sharpston aan 

dat diensten die op 

basis van een arbeids-

overeenkomst worden 

verricht, uitgesloten 

zijn van btw-heffing. 

Zoals verwacht, volg-

de het HvJ EG de conclusie, zodat 

een dga niet langer als btw-onderne-

mer wordt aangemerkt. 

Uit de rechtsoverwegingen is af te lei-

den dat het HvJ EG dit baseert op de 

volgende argumenten:

– de (schoonmaak)werkzaamheden 

van de bv werden weliswaar enkel 

door Van der Steen verricht, maar 

de contracten daarentegen werden 

gesloten door de bv;

– Van der Steen handelde bij zijn 

werkzaamheden derhalve als 

werknemer en voor rekening en 

risico van de bv. Van der Steen 

verrichte de werkzaamheden niet 

in eigen naam, voor eigen rekening 

en onder zijn eigen verantwoorde-

lijkheid;

– Van der Steen ontving een vast 

maandsalaris en een jaarlijkse 

vakantievergoeding. De bv hield 

loonbelasting en premies volksver-

zekeringen in. Van der Steen was 

dus van de bv afhankelijk voor de 

bepaling van zijn salarisvoorwaar-

den;

– Van der Steen is ondergeschikt aan 

zijn bv en zijn werkzaamheden 

vloeien voort uit de arbeidsover-

eenkomst met de bv.

Wat betreft de salarisvoorwaarden, 

oordeelde het HvJ EG dat er geen 

sprake is van een verhouding van 

ondergeschiktheid indien de dga 

het economische risico van zijn 

werkzaamheden draagt. Volgens de 

staatssecretaris eindigde het onder-

nemerschap van de dga zodoende op 

18 oktober 2007. Dit is ook zo als 

sprake is van een managementover-

eenkomst, waarbij diensten worden 

verleend aan de vennootschap zonder 

dat sprake is van een arbeidsover-

eenkomst. Indien en voor zover de 

dga uit andere hoofde dan zijn 

arbeidsrelatie diensten verricht, bij-

voorbeeld door een pand aan de bv te 

verhuren of door diensten te verrich-

ten als privépersoon, blijft het onder-

nemerschap wel gecontinueerd. De 

staatssecretaris is echter van mening 

dat dit niet geldt voor de verhuur van 

de werkkamer in de woning in het 

kader van de onzelfstandige werk-

zaamheden voor de vennootschap. 

Op basis van het Heerma-arrest kan 

gesteld worden dat de staatssecretaris 

een onjuist standpunt inneemt. Of het 

standpunt van de staatssecretaris juist 

is, zal de rechter uiteindelijk moeten 

beslissen.

In de periode tussen 26 april 2002 en 

18 oktober 2007 is de dga volgens 

de staatssecretaris btw-ondernemer. 

Dit volgt uit het vertrouwensbegin-

sel en het rechtszekerheidbeginsel. 

Dit houdt in dat de dga in deze 

periode btw verschuldigd was over 

zijn betaalde werkzaamheden, tenzij 

sprake was van een fiscale eenheid; 

evenzo had hij recht op aftrek.

Wat zijn de gevolgen van het 

besluit?

Het besluit brengt een aantal gevolgen 

met zich mee die hierna zullen worden 

toegelicht:

– afdracht en aftrek;

– onttrekking/sfeerovergang;

– doorleveringsfaciliteit;

– privégebruik;

– melding deregistratie en verbreking 

fiscale eenheid;

– bestelauto’s op naam van dga en 

BPM/MRB.

Afdracht en aftrek

De dga is vanaf 18 oktober 2007 

over de vergoe-

ding die hij ont-

vangt voor de 

door hem aan 

zijn vennoot-

schap verrichte 

arbeidswerkzaamheden géén btw 

meer verschuldigd. De dga kan vanaf 

die datum de btw die aan hem in het 

kader van die werkzaamheden voor 

geleverde goederen of verrichte dien-

sten in rekening is gebracht, ook niet 

DGA & BTW

In de periode tussen 26 april 2002 en 
18 oktober 2007 is de dga volgens de 

staatssecretaris btw-ondernemer
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meer in aftrek brengen. De staatsse-

cretaris gaat in zijn besluit niet in op 

de vraag of verrekening mogelijk is 

ter zake van goederen die reeds vóór 

18 oktober 2007 zijn aangeschaft, 

maar nog niet in gebruik zijn geno-

men. Eveneens gaat de staatssecreta-

ris niet in op de 

vraag of de btw 

die vanaf 18 

oktober 2007 

in rekening is 

gebracht, moet 

of mag worden 

gecorrigeerd. Het is aan te bevelen 

correctiefacturen op te maken, indien 

de vennootschap de btw niet kan ver-

rekenen.

Onttrekking/sfeerovergang

De staatssecretaris heeft aangegeven 

dat het einde van het ondernemer-

schap tot gevolg heeft dat voor de 

aanwezige goederen waarvan de btw 

volledig of gedeeltelijk in aftrek is 

gebracht, een sfeerovergang plaats-

vindt. Met andere woorden, de goe-

deren worden geacht op 18 oktober 

2007 vanuit het bedrijfsvermogen 

te zijn geleverd aan de dga in privé. 

In principe is er btw verschuldigd 

over de aankoopprijs of de kostprijs 

van de goederen op het moment van 

deze levering. Vanwege de bijzon-

dere omstandigheid van het geval 

keurt de staatssecretaris goed dat 

het verschuldigde btw-bedrag mag 

worden berekend door toepassing 

van de herziening van de btw van het 

desbetreffende goed, waarbij die her-

ziening een aanvang mag nemen per 

1 januari 2008. Voor goederen die 

zijn aangeschaft in 2007, mag de ver-

schuldigde btw op overeenkomstige 

wijze worden bepaald.

Voorbeeld: woning aangeschaft 

op 1 juli 2006 voor € 500.000 

(plus € 95.000 btw). Onttrekking 

18 oktober 2007 is belast met 

btw. Verschuldigde btw is dan 8 

jaar / 10 jaar van € 95.000 btw = 

€ 76.000.

Let op: Ondanks dat de btw wordt 

berekend op basis van de herzienings-

regeling, dient de afdracht ineens te 

geschieden. Het komt er dus in feite 

op neer dat vanwege deze goedkeu-

ring niet afgerekend hoeft te worden 

over de periode 18 oktober tot en 

met 31 december 2007. De onttrek-

king kan onder omstandigheden 

vrijgesteld zijn. In dat geval krijgt 

de dga volgens de normale regels te 

maken met herziening van de btw. 

De herziening moet dus in één keer 

plaatsvinden. Ook hier mag ervan uit 

worden gegaan dat het goed vanaf 

1 januari 2008 wordt gebruikt voor 

de vrijgestelde levering. De btw die 

ter zake van de levering dan wel ter 

zake van de herziening verschuldigd 

is, moet op aangifte worden voldaan 

over het aangiftetijdvak waarin 18 

oktober 2007 valt. Ook is door de 

staatssecretaris goedgekeurd dat deze 

belasting wordt voldaan over het 

laatste belastingtijdvak van 2007. 

Met andere woorden, uiterlijk 31 

januari 2008 had de aldus verschul-

digde btw op aangifte moeten wor-

den voldaan. Ook hier kunnen vraag-

tekens worden gezet of het standpunt 

van de staatssecretaris 

dat er een onttrekking 

plaatsvindt, juist is. 

Het standpunt kan ook 

worden ingenomen 

dat er geen onttrek-

king kan plaatsvinden, 

omdat de dga géén ondernemer is 

(geweest). Mocht dit standpunt wor-

den ingenomen, dan moet de rechter 

uiteindelijk uitkomst geven.

Doorleveringsfaciliteit

De staatssecretaris geeft een moge-

lijkheid om de oude situatie min of 

meer voort te zetten ten aanzien van 

de goederen die thans privévermo-

gen zijn en bedrijfsmatig worden 

gebruikt. Deze goederen kunnen wor-

den geleverd aan de vennootschap, 

waarbij de staatssecretaris goedkeurt 

dat heffing van btw achterwege blijft 

als deze levering plaatsvindt vóór 

1 april 2008. De vennootschap treedt 

ter zake van dat goed in de plaats 

van de dga. Dit houdt in dat de ven-

Bij de uitwerking van de doorleveringsfaciliteit 
moet niet vergeten worden dat ook rekening moet 
worden gehouden met de gevolgen voor andere 

belastingengevraagd over hun situatie
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nootschap in de toekomst btw moet 

voldoen over het privégebruik van 

die goederen over 2008 en volgende 

jaren, en bij doorverkoop btw in 

rekening moet brengen, tenzij een 

vrijstelling van toepassing is.

De doorschuiffaciliteit geldt ook als 

de vennootschap van de dga deel 

uitmaakt van een personenvennoot-

schap. Alsdan zullen de gevolgen 

door deze vennootschap moeten wor-

den uitgeoefend. De doorschuiffaci-

liteit geldt niet als de dga onderdeel 

is van een fiscale eenheid die uit een 

aantal vennootschappen bestaat.

Let op: Bij de uitwerking van de 

doorleveringsfaciliteit moet niet ver-

geten worden dat ook rekening moet 

worden gehouden met de gevolgen 

voor andere belastingen. Met name 

bij woningen kan de levering aan de 

vennootschap 

grote gevolgen 

hebben voor de 

inkomstenbe-

lasting. Tevens 

zal bij levering 

van onroerende 

zaken over-

drachtsbelasting 

verschuldigd zijn. Voor woningen zal 

deze faciliteit dus hoogstwaarschijn-

lijk niet aan te bevelen zijn. Hetzelfde 

geldt voor de auto’s, indien de auto 

vervolgens aan de dga ter beschik-

king wordt gesteld. Men wordt dan 

immers in principe geconfronteerd 

met de bijtelling privégebruik. De 

faciliteit zal dus naar verwachting 

alleen voordelig uitpakken voor roe-

rende zaken, andere dan auto’s.

Privégebruik

Over het privégebruik van een goed 

is, als gezegd, in 2007 tot 18 okto-

ber btw verschuldigd. Deze btw had 

mogen/moeten worden afgedragen 

op de laatste aangifte over 2007. Dit 

zal met name gelden voor het privé-

gebruik van de zakelijk geëtiketteerde 

woningen. Wat de auto van de dga 

betreft die mede voor privédoelein-

den is gebruikt, geldt dat het privége-

bruik nog maar tot 18 oktober 2007 

gecorrigeerd hoeft te worden. Omdat 

de correctie een deel van het jaar 

beslaat, kan gebruik worden gemaakt 

van de verhouding 290 dagen / 365 

dagen, oftewel: 79%. De forfaitaire 

correctie wordt dus 79% van 12% 

van 22% van de cataloguswaarde. 

Ook deze correctie had moeten wor-

den afgedragen op de laatste aangifte 

over 2007. Hetzelfde geldt voor de 

auto van de dga die deel uitmaakte 

van een fiscale eenheid.

Melding deregistratie en verbreking 

fiscale eenheid

De verbreking van c.q. ontvoeging 

uit de fiscale eenheid waarvoor een 

beschikking is afgegeven, hoeft niet 

schriftelijk aan de Belastingdienst te 

worden gemeld. De Belastingdienst 

zal zelf de nodige aanpassingen in 

zijn administratie doorvoeren, nadat 

de betrokken belastingplichtigen om 

nadere informatie is gevraagd over 

hun situatie. Eind maart hebben 

bijna alle betrokken belastingplich-

tigen een vragenlijst ontvangen van 

de Belastingdienst die voor 1 mei 

had moeten worden ingeleverd. In 

gevallen waarin dga’s in het eerste 

kwartaal van 2008 onverhoopt geen 

vragenbrief ontvangen, moet de des-

betreffende dga de Belastingdienst 

zelf op de hoogte stellen van de 

gewijzigde situatie als hij niet langer 

aangemerkt kan worden als btw-

ondernemer. Deze dga’s hadden dat 

dus in april 2008 moeten doen. In de 

vragenbrief staan drie hoofdvragen:

1. Bent u dga?

2. Verricht u ook nog andere presta-

ties?

3. Is er btw aangegeven ter zake van 

het einde van het btw-ondernemer-

schap?

Vraag 1 spreekt voor zich en is meer 

een vorm van inventarisering van de 

Belastingdienst. Met vraag 2 bedoelt 

de Belastingdienst bijvoorbeeld de 

verhuur van een zelfstandige onroe-

rende zaak aan derden of activiteiten 

in de vorm van een eenmanszaak. 

Indien dit het geval is, dan moet deze 

vraag bevestigend worden beant-

woord. Indien de dga bijvoorbeeld 

de werkkamer wil gaan verhuren 

aan de bv, dan moet de vraag ont-

kennend worden beantwoord. Het 

is verstandig om het 

antwoord te beperken 

tot een kort maar 

volledig antwoord. 

Bijvoorbeeld in ver-

band met verhuur 

werkkamer.

Vraag 3 wordt beves-

tigend beantwoord, 

indien in de aangifte gehandeld is 

overeenkomstig het besluit van 21 

december 2007. Deze vraag wordt 

eveneens ontkennend beantwoord, 

indien u het besluit hebt gevolgd en 

vervolgens bezwaar hebt gemaakt 

tegen de betaling op aangifte, omdat 

u het niet eens was met de stand-

punten die de staatssecretaris heeft 

ingenomen.

Vraag 3 wordt ontkennend beant-

woord, indien in de aangifte niet is 

gehandeld overeenkomstig het besluit 

van 21 december 2007. U dient dan 

het bedrag te vermelden dat u vol-

gens het besluit verschuldigd zou 

zijn, indien het besluit van de staats-

secretaris wordt gevolgd. U kunt er 

overigens ook voor kiezen nihil in te 

vullen (u vindt namelijk nog steeds 

DGA & BTW

De Belastingdienst zal zelf de nodige 
aanpassingen in zijn administratie doorvoeren, 

nadat de betrokken belastingplichtigen om nadere 
informatie is gevraagd over hun situatie
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• De Noordelijke Hogeschool

Leeuwarden

• De Saxion Hogescholen

• De Hogeschool van

Amsterdam

• De Haagse Hogeschool

• De Avans Hogeschool

• De Hogeschool Zuyd

• Het Fiscaal Studie- en

Documentatiecentrum
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dat het besluit niet van toepassing is), 

maar dan loopt u het risico dat straks 

een boete wordt opgelegd.

De Belastingdienst streeft ernaar 

de wijzigingen zo spoedig mogelijk 

te verwerken. Met die verwerking 

zal, gelet op de omvang van de te 

verwerken mutaties, echter nog 

geruime tijd zijn gemoeid. Zolang de 

Belastingdienst de wijzigingen nog 

niet heeft verwerkt, mag door de 

bv(’s) gebruik worden gemaakt van 

de oude registratie.

Ondanks het feit dat de vragenbrief 

slechts drie vragen bevatte, was deze 

voor velen onduidelijk. Dit, en ook 

het besluit van de staatssecretaris 

van Financiën, heeft ertoe geleid 

dat de Nederlandse Federatie van 

Belastingadviseurs om meer dui-

delijkheid te krijgen beconvragen 

heeft gesteld aan de Belastingdienst. 

Hierop is echter nog niet geant-

woord, hoewel de vragenlijsten voor 

1 mei 2008 moesten worden terug-

gestuurd.

Bestelauto’s op naam van dga en 

BPM/MRB

Voor bestelauto’s die op naam zijn 

gesteld van de dga en waarbij gebruik 

is gemaakt van de ondernemingsrege-

ling ten aanzien van de BPM/MRB, 

heeft de staatssecretaris goedgekeurd 

dat het kenteken van deze bestelauto 

nu op naam mag worden gesteld van 

de vennootschap waarvan de dga 

meer dan de helft van de aandelen 

bezit (mits deze vennootschap een 

btw-ondernemer is) of op naam van 

een andere btw-ondernemer. De dga 

hoeft in die situatie geen rest-BPM 

te betalen. Daarnaast is goedgekeurd 

dat voor de motorrijtuigenbelasting 

het bestelautotarief van toepassing 

blijft tot het moment van overschrij-

ving. In verband met de verwer-

kingstijd van de aanpassingen in de 

administratie van de Belastingdienst 

van dga’s die geen btw-ondernemer 

meer zijn, wordt voorts goedgekeurd 

dat de wijziging van de tenaamstel-

ling moet plaatsvinden binnen twee 

maanden nadat de Belastingdienst de 

dga schriftelijk heeft laten weten dat 

hij geen btw-ondernemer meer is, en 

in andere gevallen uiterlijk vóór 1 juli 

2009.

Conclusie

De staatssecretaris geeft in het besluit 

zijn mening weer over de gevolgen 

van het einde van het ondernemer-

schap van de dga. Er zijn echter nog 

vele vragen onbeantwoord, waar-

door  het besluit niet op alle punten 

duidelijkheid verschaft. Ook kunnen 

bepaalde standpunten ter discus-

sie worden gesteld, wat kan leiden 

tot een groot aantal rechtszaken. 

Belangrijk is dat de dga (met of zon-

der hulp van een adviseur) de voor 

hem juiste standpunten inneemt en 

hiernaar handelt.
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