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margeregeling    

Toepassing btw-margeregeling en voeren correcte administratie 
Een handelaar in margegoederen bepaalt de verschuldigde btw aan de hand van 
de behaalde winstmarge. Margegoederen zijn (vaak gebruikte) goederen die zijn 
ingekocht zonder btw. Hiervoor gelden specifieke voorwaarden. 

Btw en globalisatieregeling
Bij toepassing van de margeregeling kan de marge per 
individueel goed worden vastgesteld, maar voor bepaalde 
goederen moet de marge per tijdvak worden vastgesteld. 
In dat geval wordt het totaal van de marge-inkopen 
verminderd met het totaal van de marge-verkopen in het 
betreffende tijdvak aangehouden voor bepaling van de 
marge. Dit wordt de globalisatieregeling genoemd en 
deze is verplicht voor onder meer vervoermiddelen, 
kleding, meubelen, boeken, muziekinstrumenten en 
huishoudelijke apparaten.

Toepassing De rechtbank (ecli:nl:rbzwb: 2021:1525) 
oordeelde kort geleden dat een ondernemer die de marge-
regeling bij verkoop van caravans toepaste, terecht een 
naheffingsaanslag btw kreeg opgelegd. De Belastingdienst 
stelde de verschuldigde btw vast op basis van de indivi-
duele methode. De ondernemer gaat hiertegen in beroep, 
omdat de globaliseringsregeling verplicht geldt voor cara-
vans. Volgens de rechtbank mag de Belastingdienst in dit 
geval de individuele methode toepassen omdat de onder-
nemer zelf geen correcte administratie heeft gevoerd.

Extra administratieve voorwaarden
Naast de gebruikelijke administratieve voorwaarden die 
voor iedere btw-ondernemer gelden, moet de btw-onder-
nemer die de margeregeling toepast in alle gevallen aan 
de volgende verplichtingen voldoen. De ondernemer:

 ■ houdt de margegoederen gescheiden van andere 
goederen;

 ■ houdt de verschillende btw-tariefgroepen gescheiden;
 ■ vermeldt geen btw op de verkoopfactuur, maar 

vermeldt ‘bijzondere regeling gebruikte goederen’ of 
‘bijzondere regeling kunstvoorwerpen’;

 ■ zorgt dat er een inkoopverklaring aanwezig is bij 
aankopen van € 500 of meer. 

Inkoopverklaring Op de inkoopverklaring moet de weder-
verkoper op duidelijke en overzichtelijke wijze de hierna-
volgende gegevens vermelden.

 ■ Dag waarop de leverancier de levering heeft verricht.

 ■ Naam en adres van de wederverkoper.
 ■ Naam en adres van de leverancier.
 ■ Duidelijke omschrijving van het geleverde goed (bij 

een motorrijtuig tevens het kenteken).
 ■ Hoeveelheid van de geleverde goederen.
 ■ Bedrag dat aan de leverancier voor de levering is 

voldaan.
 ■ Verklaring van de leverancier dat hij voor het goed in 

het geheel geen btw in aftrek heeft gebracht.

Margeverkopen in ander EU-land
De margeregeling geldt voor de gehele EU en kan (binnen 
de EU) daarom over de grens worden toegepast. Een 
Nederlandse handelaar kan aan een afnemer uit een 
ander EU-land goederen leveren met toepassing van de 
Nederlandse margeregeling. De marge-btw wordt geheven 
in het land van waaruit de goederen worden geleverd. Bij 
levering door een btw-ondernemer vanuit Nederland is 
dan ook Nederlandse btw verschuldigd. Er is geen sprake 
van een intracommunautaire levering, zodat er geen 
opgaaf ICP hoeft te worden gedaan door de handelaar. Bij 
verkopen aan particulieren is de regeling voor afstandsver-
kopen niet van toepassing, zodat er Nederlandse btw over 
de marge verschuldigd is. Wel mag de handelaar kiezen 
om de goederen, die normaal onder de margeregeling 
zullen vallen, te leveren tegen het nultarief. In dat geval 
moet de afnemer in eigen land de btw ter zake van de 
verwerving van de goederen aangeven. De handelaar past 
dan het normale btw-regime toe. Dit kan voordelig zijn als 
de afnemer een aftrekgerechtigde ondernemer is.

bz-advies
Als de goederen verkocht worden aan een afnemer die geen recht op 
btw-aftrek heeft, is het niet verstandig om de margeregeling buiten toe-
passing te laten, omdat de btw niet in aftrek kan worden gebracht.  

Conclusie
Uit rechtspraak blijkt dat het voeren van een juiste admi-
nistratie van groot belang is bij toepassing van de globali-
satieregeling en dat aan de extra administratieve vereisten 
die gelden bij de toepassing van de margeregeling, moet 
worden voldaan. 

  Let bij toepassing van de margeregeling op de extra administratieve voorwaarden. Wordt dit nagelaten, 
dan kan dat leiden tot een naheffingsaanslag.


