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fiscale eenheid btw    

FE btw en gevolgen pro rata, ook met terugwerkende kracht
Recentelijk heeft Rechtbank Den Haag een uitspraak gedaan over het met terug-
werkende kracht vaststellen van een fiscale eenheid (FE) btw. Dit heeft gevolgen 
voor de pro rata-aftrek van ondernemers in de fiscale eenheid. 

FE btw algemeen
Btwondernemingen die in Nederland zijn gevestigd, 
vormen een FE als zij aan de drie verwevenheidsvereisten 
voldoen.

 ■ Financiële verwevenheid. Van financiële verwevenheid 
is sprake als er meer dan 50% van de aandelen van de 
ondernemingen direct of indirect in handen zijn van 
dezelfde aandeelhouder, bijv. een holding en haar 
dochters, waarin de holding een meerderheids belang 
heeft.

 ■ Organisatorische verwevenheid. Van organisatorische 
verwevenheid is sprake als de ondernemingen onder 
een gezamenlijke leiding staan, bijv. omdat het bestuur 
van de ondernemingen door dezelfde personen wordt 
gevormd.

 ■ Economische verwevenheid. Van economische 
verweven heid is sprake als de ondernemingen 
hetzelfde economische doel nastreven of als de ene 
onderneming activi teiten voor de andere onderneming 
verricht en deze activiteiten voor meer dan 50% 
aanvullend zijn aan de activiteiten van de andere 
onderneming. Een voorbeeld is de situatie waarin de 
ene onderneming grondstoffen bewerkt en levert aan 
de andere onder neming, zodat de andere onder
neming van de bewerkte grondstoffen vervolgens het 
eindproduct kan maken.

Gevolgen FE btw en pro rata
Het pro rata van een FE btw wordt berekend aan de hand 
van de totale btwbelaste inkomsten en de totale omzet 
van de FE. Aan de hand van het pro rata kan de FE de 
btw op algemene kosten in aftrek brengen. Dit kan met 
name een voordeel zijn als een ondernemer in de FE 
btwvrijgestelde prestaties verricht, maar hoge algemene 
kosten maakt. Als de andere ondernemingen in de FE 
aanzienlijke btwbelaste prestaties verrichten, doet dit het 
pro rata van de FE stijgen. Hierdoor kan toch het deel 
van de btw op de algemene kosten toerekenbaar aan de 
btwvrijgestelde ondernemer in aftrek worden gebracht. 
Let wel dat ook voor de algemene kosten, gemaakt door 

de andere ondernemingen in de fiscale eenheid btw, 
op basis van het pro rata van de fiscale eenheid btw recht 
op aftrek van btw is. Ook als zij individueel enkel btw 
belaste prestaties verrichten.

Rechtbank Den Haag
In de zaak (ecli:nl:rbdha:2021:744) voor Rechtbank Den 
Haag betrof het twee BV’s die sinds 2011 samen een FE 
vormden en die in 2014 een Vof hadden opgericht. 
In 2018 werd verzoc0ht om de Vof met terugwerkende 
kracht in de FE op te nemen. De Belastingdienst 
weigerde dit, omdat de ondernemingen in het verleden 
niet hebben gehandeld alsof zij een FE vormden. Denk 
bijv. aan het berekenen van btw op de onderlinge trans
acties. De zaak komt vervolgens voor de rechter, die 
oordeelt dat de FE ontstaat op het moment dat aan de 
verwevenheidsvereisten is voldaan. De FE ontstaat op dat 
moment van rechtswege en daarbij is het niet van belang 
wat de wil is van de ondernemingen en of zij hebben 
gehandeld alsof zij een FE vormden. In deze zaak had de 
uitspraak van de rechter tot gevolg dat de omzet van 
de Vof moest worden meegenomen in het pro rata van 
de FE, ook voor het verleden. Omdat de Vof btw belaste 
omzet had, verhoogde hierdoor het pro rata van de FE. 
Dit had tot gevolg dat de FE een hoger percentage btw in 
aftrek kon brengen dan in de situatie waarin de Vof niet 
in de FE was opgenomen. 

bz-advies
Een FE btw ontstaat van rechtswege op het moment dat aan de drie 
verwevenheidsvereisten is voldaan. Daarbij is het niet van belang wat 
de wil is van de ondernemingen en of zij hebben gehandeld alsof zij 
een FE btw vormden.

Conclusie
Indien de btwvrijgestelde onderneming aan de voor
waarden voor een FE voldoet en deel blijkt uit te maken 
van een FE samen met btwbelaste ondernemingen, dan 
heeft dit gevolgen voor de pro rataaftrek. Dit kan een 
voordeel opleveren voor de mate waarin de btw op alge
mene kosten in aftrek kan worden gebracht. 

  Btw-vrijgestelde ondernemingen doen er goed aan om na te gaan of zij mogelijk, ook voor het verleden, 
deel uitmaken van een fiscale eenheid btw. Dit kan positieve gevolgen hebben voor de pro rata-aftrek.


