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privégebruik    

Geen btw-aftrek bij meer dan 90% privé
De Raad van de Europese Unie heeft 
Nederland toestemming gegeven om het btw-
aftrekrecht in bepaalde situaties te beperken. 

Situatie nu Btw-ondernemers die goederen of diensten aanschaffen die 
zij zowel voor zakelijke prestaties als privédoeleinden gebruiken, 
mogen de btw bij aanschaf volledig in aftrek brengen. Vervolgens 
moeten zij ieder jaar een deel van de btw herzien voor zover de btw 
toerekenbaar is aan het privégebruik van het goed of de dienst.

Uitvoeringsbesluit Eind 2020 heeft Nederland van de Raad van de 
Europese Unie toestemming gekregen om de aftrek van btw op 
goederen en diensten die btw-ondernemers voor meer dan 90% voor 
privédoeleinden gebruiken, uit te sluiten (uitvoeringsbesluit 
EU 2020/2189). Het gaat daarbij om goederen en diensten die de 
ondernemer zelf of de werknemers van de ondernemer of anderen voor 
meer dan 90% voor privédoeleinden gebruiken. Denk bijv. aan een 
computer of auto die de btw-ondernemer voor minder dan 10% binnen 
de onderneming gebruikt of een woning die de ondernemer voor een 
heel klein deel voor btw-doeleinden gebruikt, omdat op het dak zonne-
panelen zijn geplaatst of omdat de ondernemer een kleine werkkamer 
(kleiner dan 10% van het totaaloppervlak van de woning) voor de 
btw-belaste onderneming gebruikt. Voor deze goederen en diensten 
kan Nederland het recht op btw-aftrek geheel uitsluiten, nu hiervoor 
machtiging is verkregen van de Raad van de Europese Unie. De huidige 
geldende regeling zou volgens Nederland tot voortdurende btw-aan-
giften en herzieningen leiden en dat zou met de nieuw in te voeren 
regeling gestopt moeten worden. Daarbij kan worden opgemerkt dat de 
voorgestelde regels naar verwachting tot meer discussie zullen leiden of 
een btw-ondernemer een goed of dienst voor 10% of meer zakelijk 
gebruikt, omdat er dan wel recht op btw-aftrek bestaat.

Ingangsdatum De van de Raad van de Europese Unie ontvangen 
toestemming geldt van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2023. 
Gedurende deze periode kan Nederland het btw-aftrekrecht op 
goederen of diensten die een btw-ondernemer voor meer dan 90% 
privé gebruikt, uitsluiten. 

bz-advies
Voordat Nederland de btw-aftrek op goederen en diensten die een btw-ondernemer voor 
meer dan 90% voor privédoeleinden gebruikt daadwerkelijk kan beperken, moet er een 
wetswijziging worden doorgevoerd. Dit is tot op heden nog niet gedaan. Daarbij zal ook 
de precieze invulling van de regels nader bekend moeten worden gemaakt. 

  Btw-ondernemers die goederen en diensten voor meer dan 
90% privé gebruiken, kunnen beperkt worden in de mate waar in de 
btw op het goed of de dienst in aftrek gebracht kan worden. 
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