
BelastingZaken advies 7 - juli 2021 - pagina 12

© 2021 Sdu - Niets uit deze uitgave mag in enige vorm of op enige 
wijze worden overgenomen zonder voorafgaande schriftelijke 
toestemming van de uitgever. Hoewel Belastingzaken advies zeer 
zorgvuldig wordt samengesteld, kunnen de betrokkenen bij de 
samenstelling en uitgave geen aansprakelijkheid aanvaarden voor 
eventuele onjuistheden of onvolledigheden.
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verhuur kantoorruimte    

Verhuur van kantoorruimte met btw belast?
Btw op verhuurde kantoorruimte is aftrekbaar 
als er sprake is van btw-belaste verhuur. 

Verhuur eigen kantoorruimte In de praktijk blijkt dat de Belasting-
dienst steeds vaker stelt dat er geen sprake is van een btw-onder-
nemer op het moment dat de (onzelfstandige) kantoorruimte in de 
eigen woning van de dga wordt verhuurd aan de BV van de dga. Als 
de kantoorruimte tegen vergoeding met de toepassing van btw-belaste 
verhuur aan de BV wordt verhuurd, is er sprake van het exploiteren 
van een vermogensbestanddeel om daar duurzaam opbrengst uit te 
verkrijgen. Op het moment dat de dga een werkkamer aan de BV 
verhuurt, stelt de Belastingdienst, onder verwijzing naar het arrest 
Borsele, dat er geen sprake is van een economische activiteit. De 
verhuur staat namelijk niet open voor derden. Ditzelfde standpunt 
neemt de Belastingdienst in als de BV een vakantiewoning uitsluitend 
aan de dga verhuurt.

Arrest Borsele In de zaak Borsele heeft de Hoge Raad geoordeeld dat 
bij de vaststelling van een economische activiteit er gekeken moet 
worden naar alle omstandigheden waaronder de dienst plaatsvindt 
(ecli:nl:hr:2016:2600). Het ontvangen van een tegenprestatie is niet 
voldoende om te stellen dat er sprake is van een economische activi-
teit. In de zaak Borsele bood de gemeente Borsele geen prestaties aan 
op de algemene markt van personenvervoer. Zij was zelf de ontvanger 
en eindverbruiker van de prestaties die zij vervolgens aan de ouders 
van de leerlingen ter beschikking stelde. Er was daarom geen sprake 
van een economische activiteit.

Zelfstandige kantoorruimte Een zelfstandige kantoorruimte is een 
kantoorruimte die economisch zelfstandig te gebruiken is, bijv. omdat 
deze een eigen ingang heeft. Wordt bij de privéwoning een kantoor-
ruimte aangebouwd om te worden gebruikt voor btw-belaste onderne-
mingsactiviteiten, dan bestaat mogelijk wel recht op aftrek van btw 
voor de kosten van de kantoorruimte, mits de inkoopfactuur in ieder 
geval op naam van de btw-onderneming staat en is opgemaakt voor 
de kantoorruimte.

bz-advies
Wees zorgvuldig met het in aftrek brengen van btw op een kantoorruimte. Het verhu-
ren van een werkruimte in de eigen woning aan de BV van de dga wordt door de Belas-
tingdienst tegenwoordig doorgaans niet als economische activiteit aangemerkt. Hier-
door is er geen sprake van btw-belaste verhuur en bestaat er geen recht op aftrek van 
btw op kosten voor de kantoorruimte. Let wel dat zich nog geen procedure heeft voor-
gedaan met betrekking tot deze problematiek en dat we daarom niet weten wat de 
rechter vindt. Het is mogelijk anders als het een afzonderlijke kantoorruimte betreft die 
de dga factureert aan zijn BV.

 Als ten aanzien van de verhuur van eigen kantoorruimte 
door de dga aan zijn BV het arrest Borsele wordt gevolgd, is 
verhuur geen economische activiteit voor de btw. Deze situatie 
is echter nog niet aan de rechter voorgelegd! 


