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in stukken, zoals de notulen van de algemene vergade-
ring van de BV. Dit kan het recht op btw-aftrek veilig-
stellen.

Conclusie
Het is van belang om scherp te blijven op de btw-aftrek 
in verband met betaalde kosten voor het houden, het 
aankopen en het verkopen van aandelen. De mogelijk-
heden voor het in aftrek brengen van btw op kosten die 
zijn gemaakt voor de aankoop van aandelen is, kortge-
leden door het Europees Hof van Justitie verduidelijkt.

bz-advies

Gaat een overname van aandelen niet door en zijn er kosten gemaakt 

voor het verkrijgen van een lening? Leen het verkregen kapitaal dan 

niet btw-vrijgesteld uit, maar leen het kapitaal bijv. binnen de fiscale 

eenheid (voor de btw) uit of zet het op een bankrekening. Documen-

teer bovendien altijd nauwkeurig wat het doel van de gemaakte kosten 

is. Leg het besluit en de motivering om een lening aan te trekken voor 

de overname van aandelen vast in de notulen van de algemene verga-

dering van de BV. Er is namelijk alleen recht op btw-aftrek op de kosten 

als het de bedoeling is om aan de over te nemen partij btw-belaste 

prestaties te gaan verrichten.

  De btw op kosten om een lening te verkrijgen om aandelen te verwerven, is soms aftrekbaar. Alleen als 
de geldnemer de lening gebruikt voor het aankopen van aandelen in een vennootschap en de geldnemer van 
plan is btw-belaste diensten te gaan verrichten aan deze vennootschap, is de btw aftrekbaar.

samengestelde prestaties    

Btw-aftrek en parkeervoorzieningen, een afzonderlijke prestatie
Uit recente rechtspraak blijkt dat een tijdelijke parkeervoorziening bij een festival 
een afzonderlijke prestatie naast de hoofdprestatie is. Let op dat hierbij de 
feitelijke omstandigheden van belang zijn.

Feitelijke omstandigheden De btw-gevolgen van het 
aanbieden van een parkeervoorziening bij evenementen 
blijft in de rechtspraak een veel behandeld onderwerp. De 
feitelijke omstandigheden spelen hierbij een grote rol.

Rechtbank Noord-Holland
De zaak voor de rechtbank (ecli:nl:rbnho:2020:10188) 
betrof een meerdaags popfestival met een evenementen-
vergunning. Onderdeel van de evenementenvergunning 
is een verkeers- en vervoersplan. Er reden pendelbussen 
tussen het festivalterrein en de in- en uitstapplaatsen van 
het openbaar vervoer en een terrein dat tijdelijk als 
parkeerterrein was ingericht. De bezoekers van het 
festival konden daarvoor apart parkeerkaarten kopen. De 
rechtbank is van mening dat de tijdelijke parkeervoorzie-
ning bij het festival een afzonderlijke prestatie vormt. Het 
parkeren is belast met het algemene btw-tarief van 21%, 
de toegang tot het festival is belast met het verlaagde 
btw-tarief.

Feitelijke omstandigheden bepalend
De interpretatie van de btw-gevolgen van het parkeren is 
sterk afhankelijk van de feitelijke omstandigheden en dit 
kan van geval tot geval sterk verschillen. Zo oordeelde Hof 

Den Bosch (ecli:nl:ghshe:2019:1581) eerder dat het 
aanbieden van parkeergelegenheid door een attractiepark 
een bijkomende prestatie is die opgaat in de toegangverle-
ning tot het attractiepark en belast is met 9% btw. Hierbij 
is het van belang dat de bezoekers van het attractiepark 
bijna geen andere keuze hebben dan gebruik te maken 
van het parkeerterrein. Zo geldt in de omgeving van het 
attractiepark een parkeerverbod, mag er alleen gebruik 
worden gemaakt van het parkeerterrein als het park wordt 
bezocht, is de dichtstbijzijnde openbare parkeergelegen-
heid op twee kilometer afstand van het park en is het park 
met het openbaar vervoer niet goed bereikbaar.

bz-advies
Om te bepalen of een parkeervoorziening een afzonderlijke prestatie is, 
is het van belang wat de feitelijke omstandigheden zijn. De bereikbaar-
heid van het evenement speelt daarbij duidelijk een rol.

Conclusie Biedt de btw-ondernemer met een dieren- of 
attractie park, evenemententerrein of festival parkeergele-
genheid aan, dan moet er beoordeeld worden of er  voor 
de btw sprake is van een bijkomende prestatie die opgaat 
in de hoofd dienst en net als de hoofddienst belast is met 
9%, of dat er sprake is van een afzonderlijke prestatie 
belast met 21%.

  Of een parkeerkaart een afzonderlijke prestatie voor de btw is, is afhankelijk van de omstandigheden. 
De bereikbaarheid en (gebrek aan) alternatieven speelt daarbij zeker een rol.


