
8 ACCOUNTANT ADVISEUR JUNI 2009

BELASTINGEN

DE MARGEREGELING De margeregeling is 
op 1 januari 1995 in werking getreden en 
is een regeling met betrekking tot 
gebruikte goederen, kunstvoorwerpen en 
voorwerpen voor verzamelingen en anti-
quiteiten. De margeregeling geldt alleen 
voor zogenaamde wederverkopers. De 
regeling mag dus niet door iedereen wor-
den toegepast.
Een wederverkoper is een ondernemer 
van wie de activiteiten geheel of gedeelte-
lijk bestaan uit de wederverkoop van 
gebruikte roerende goederen, kunstvoor-
werpen en voorwerpen voor verzame-
lingen en antiquiteiten. Ondernemers die 
zowel nieuwe als gebruikte goederen 
leveren worden voor de levering van de 
gebruikte goederen als wederverkoper 
aangemerkt. Als wederverkoper worden 
ook veilinghouders en commissionairs.
Een wederverkoper mag zelf bepalen of 
hij/zij de margeregeling toepast. Dit kan 
voor iedere afzonderlijke levering van 
een gebruikt goed apart bepaald worden. 
De wederverkoper is dus vrij om de 
gebruikte goederen op normale wijze in 
de btw-heffing te betrekken. Er is dan 
over de gehele verkoopprijs btw verschul-
digd. De wederverkoper zal hiertoe over-
gaan als zijn koper een aftrekgerechtigde 

ondernemer is. De verkoopprijs wordt in 
dat geval normaal belast. Deze keuze kan 
van belang zijn als de afnemer recht op 
aftrek van voorbelasting heeft. De ‘oude 
btw’ blijft echter altijd in de prijs van het 
goed zitten.
Als de wederverkoper de margeregeling 
wel toepast, hoeft deze alleen btw te 
voldoen over zijn winstmarge, het verschil 
tussen de aan- en verkoopprijs. De btw 
over de winstmarge is voor de koper van 
het gebruikte goed niet aftrekbaar, ook al 
is de koper een aftrekgerechtigde onder-
nemer. De marge-btw is een eindheffing. 
Mede om deze reden mag de marge-btw 
niet worden vermeld op de verkoopfac-
tuur. Op basis van de margeregeling 
wordt bij de verkoop van een – nieuw – 
goed tegen inruil van een gebruikt goed:

 ❯  volledig btw geheven over de koopprijs 
voor het nieuwe goed;

 ❯  marge-btw geheven over de op het 
ingeruilde goed behaalde marge.

WANNEER DE MARGEREGELING TOEPASSEN? 

De margeregeling kan alleen worden toe-
gepast op de levering van gebruikte goe-
deren die de wederverkoper heeft gekocht 
zonder dat deze over die inkoop btw kon 
aftrekken.

Het zal dan moeten gaan om inkopen van 
personen die geen btw berekenen. Dit 
kunnen de volgende personen zijn: 

 ❯  een ander dan een ondernemer, bijvoor-
beeld een particulier, de overheid of een 
zuivere holding;

 ❯  een ondernemer die de roerende zaak 
in zijn bedrijf uitsluitend heeft gebruikt 
voor vrijgestelde prestaties;

 ❯  een ondernemer die onder de kleine 
ondernemingsregeling valt en is 
ontheven van de administratieve 
verplichtingen;

 ❯  een wederverkoper die zelf de margere-
geling heeft toegepast;

 ❯  een ondernemer of wederverkoper uit 
een ander land van de Europese Unie, 
mits de levering onder de margerege-
ling valt in dat andere land.

De btw kent een aparte regel voor gebruikte goederen: de margeregeling. 

Handelaren (= wederverkopers) in gebruikte goederen kunnen hier 

onder voorwaarden gebruik van maken. Met de margeregeling wordt de 

btw niet berekend over de verkoopprijs, maar over de winstmarge. 

De winstmarge is het verschil tussen de brutoverkoopprijs (inclusief btw) 

en de inkoopprijs van het verkochte goed. Het doel van de margeregeling 

is om cumulatie van btw te voorkomen. 
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De margeregeling 
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Aangezien in bovengenoemde gevallen 
aan de wederverkoper geen btw in reke-
ning is gebracht ten aanzien van de 
inkoop kan de wederverkoper dus geen 
btw in aftrek brengen. 
Op bovenstaande regel bestaat een 
uitzondering. Een wederverkoper van 
antiek, kunstvoorwerpen en verzamelob-
jecten mag op verzoek voor alle goederen 
de margeregeling hanteren, ondanks het 
feit dat de goederen worden ingekocht 
met (6%) btw of worden ingevoerd met 
btw. Een van de voorwaarden is dat 
wordt afgezien van het recht op terug-
gaaf van de inkoop- en invoer-btw.
Voor de aankoop van gebruikte goederen 
van een landbouwer of veehandelaar 
gelden bijzondere regels. Als hoofdregel 
geldt dat de margeregeling niet mag 

worden toegepast als het gebruikte goed 
wordt aangekocht van een landbouwer 
die onder de landbouwregeling valt of 
van een veehandelaar die onder de 
veehandelsregeling valt. Echter, gezien de 
strekking van de margeregeling wordt tot 
nader order goedgekeurd dat leveringen 
aan een wederverkoper van (in het land-
bouwbedrijf) gebruikte bedrijfsmiddelen 
door ondernemers die gebruik maken 
van de landbouwregeling of de veehan-
delsregeling, wel onder de margeregeling 
kunnen vallen. Deze goedkeuring brengt 
met zich mee dat de gebruikte bedrijfs-
middelen onder de margeregeling 
kunnen worden doorverkocht. De goed-
keuring geldt slechts voor transacties 
waarbij op de verkoper de landbouwrege-
ling dan wel de veehandelsregeling van 

toepassing is en de wederverkoper en 
koper in Nederland wonen of gevestigd 
zijn, dan wel daar een vaste inrichting 
hebben.

WAAROP DE MARGEREGELING TOEPASSEN? 

De margeregeling geldt in beginsel voor 
alle gebruikte goederen. Als gebruikte 
goederen worden aangemerkt: alle goe-
deren die in de staat waarin zij verkeren 
of na herstelling opnieuw kunnen wor-
den gebruikt, onroerende zaken, onbe-
werkte edelstenen en edele metalen 
uitgezonderd.
De margeregeling is ook van toepassing 
wanneer de wederverkoper het goed 
repareert voordat het verkocht wordt. De 
inkoopprijs mag niet worden verhoogd 
met de kosten van het herstellen bij de 
bepaling van de winstmarge. Wel kan de 
wederverkoper de btw die in rekening 
wordt gebracht in verband met de 
herstelwerkzaamheden (bijvoorbeeld de 
materialen) als voorbelasting in minde-
ring brengen.
Indien aan een margegoed een ander 
goed wordt toegevoegd, mag de margere-
geling eveneens worden toegepast.
Voor wederverkopers die de margerege-
ling toepassen, geldt een afwijkende 
factureringsplicht. Zij mogen op de 
facturen de btw niet afzonderlijk 
vermelden. Dit voorkomt dat de koper 
toch per ongeluk de btw in aftrek brengt. 
Het toch afzonderlijk vermelden van btw 
heeft tot gevolg dat de wederverkoper de 
margeregeling niet mag toepassen, onge-
acht of de afnemer de belasting in aftrek 
kan brengen. Hetzelfde geldt voor de 
wederverkoper die uitdrukkelijk het 
nultarief vermeldt.
Bij veilingen is goedgekeurd dat zij 
facturen uitreikt met daarop de vermel-
ding dat de prijzen ‘inclusief btw’ zijn. De 
voorwaarde die hierbij geldt is dat de 
veiling geen bedrag aan btw en evenmin 
een btw-percentage vermeldt.
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ADMINISTRATIEVE VERPLICHTINGEN Een 
wederverkoper die gebruik maakt van de 
margeregeling moet dit in de administra-
tie duidelijk maken. In de inkoopad-
ministratie moet aannemelijk worden 
gemaakt dat sprake is van een inkoop in 
het kader van de margeregeling. Dit kan 
worden gedaan door een zogenaamde 
inkoopverklaring te overleggen. Op de 
inkoopverklaring moet de wederverko-
per op duidelijke en overzichtelijke wijze 
de volgende gegevens vermelden:

 ❯  dag waarop de leverancier de levering 
heeft verricht;

 ❯ naam en adres van de wederverkoper;
 ❯ naam en adres van de leverancier;
 ❯  een duidelijke omschrijving van het 
geleverde goed en bij een motorrijtuig 
tevens het kenteken;

 ❯  de hoeveelheid van de geleverde 
goederen;

 ❯  het bedrag dat hij aan de leverancier 
voor de levering heeft voldaan of moet 
voldoen;

 ❯  een verklaring van de leverancier dat 
hij voor het goed in het geheel geen btw 
in aftrek heeft gebracht.

De leverancier die is ontheven van zijn 
administratieve verplichtingen, kan het 
goed verkregen hebben voordat deze van 
die verplichtingen was ontheven. De btw 
is dan wel door de leverancier in aftrek 
gebracht en de leverancier voldoet dan 
dus niet aan de laatste voorwaarde waar-
door de wederverkoper het goed niet 
onder de margeregeling kan leveren. In 
deze situatie is het goedgekeurd dat de 
wederverkoper de laatste voorwaarde 
vervangt door een verklaring van de leve-
rancier dat hij is ontheven van zijn 
administratieve verplichtingen. De weder-
verkoper mag op dit goed dan de margere-
geling toepassen.

Het opstellen van een inkoopverklaring 
kan achterwege blijven indien:

 ❯  aan de leverancier minder dan € 227 
wordt betaald. Bij de aankoop van twee 
of meer goederen tegelijk past de 
wederverkoper de € 227-grens toe op 
het totale bedrag dat hij aan de leveran-
cier moet voldoen, ook als de prijs per 
goed is geïndividualiseerd;

 ❯  de leverancier ‘gewoon’ een factuur 
uitreikt (zonder btw);

 ❯  de wederverkoper een factuur uitreikt 

bij een inruiltransactie tussen onderne-
mers. De inkoop van het goed door de 
wederverkoper vindt dan gelijktijdig 
plaats met de levering door hem van 
een ander goed aan de leverancier. De 
factuur moet dan ook de gegevens 
bevatten van de inkoopverklaring.

De wederverkoper moet een kopie van de 
uitgereikte inkoopverklaring in zijn 
administratie te bewaren.

GLOBALISATIE Het uitgangspunt bij toe-
passing van de margeregeling is dat de 
winstmarge per individueel goed wordt 
vastgesteld. Dit kan problemen met zich 
meebrengen zoals bijvoorbeeld bij twee-
dehands kleding of partijgoederen. 
Daarnaast kan bij verkoop met verlies 
geen btw worden teruggegeven. Om deze 
problemen (gedeeltelijk) te voorkomen, 
mogen wederverkopers voor bepaalde 
aangewezen goederen de marge per tijd-
vak van aangifte vaststellen. Dit wordt 
globalisatie genoemd. Binnen de marge-
regeling wordt de globalisatieregeling het 
meest toegepast. 

Werking globalisatiesysteem

Het globalisatiesysteem komt er dus op 
neer dat niet de individuele marge per 
transactie, maar het verschil tussen de 
totale verkopen en inkopen per aangifte-
tijdvak wordt genomen als maatstaf van 
de heffing. De btw wordt vervolgens over 
dit verschil berekend. De marge wordt 
dus niet meer per afzonderlijk goed 
bepaald maar over de in- en verkoop van 
dat aangiftetijdvak. Indien de winst-
marge in zo’n aangiftetijdvak positief is, 
dient over de aldus berekende marge btw 
te worden aangegeven. Indien de winst-
marge in zo’n aangiftetijdvak negatief is, 
dan is geen btw verschuldigd. Het nega-
tief saldo van dit aangiftetijdvak kan 
worden gecompenseerd met een positief 
saldo in een volgend aangiftetijdvak in 
hetzelfde kalenderjaar. Als er ook in het 
opvolgend tijdvak geen positieve marge 
is, dan worden na afloop van een kalen-
derjaar de marges van de verschillende 
aangiftetijdvakken van dat jaar gesal-
deerd. Als over de aldus verkregen jaar-
winstmarge minder btw verschuldigd is 
dan over de verschillende aangiftetijd-
vakken afzonderlijk, wordt op verzoek 
het verschil aan de wederverkoper terug-
gegeven. Dit bedrag kan worden terug-

gevraagd op de aangifte van het eerste 
belastingtijdvak na afloop van het kalen-
derjaar.
Als de jaarwinstmarge bij de jaarglobali-
satie negatief is, kan die negatieve jaar-
winstmarge verrekend worden met de 
jaarwinstmarge van volgende kalender-
jaren. Op verzoek van de wederverkoper 
stelt de inspecteur de te verrekenen 
negatieve jaarwinst vast bij een voor 
bezwaar vatbare beschikking.

Wettelijk aangewezen leveringen voor 

toepassing globalisatie

Wederverkopers moeten in beginsel de 
globalisatieregeling toepassen op de 
volgende leveringen:

 ❯  vervoermiddelen, inclusief caravans, 
fietsen en bromfietsen;

 ❯ kleding;
 ❯ meubels;
 ❯ boeken en tijdschriften;
 ❯  foto-, film- en videoapparatuur evenals 
beeld- en geluiddragers zoals grammo-
foonplaten, video- en muziekcassettes 
en compactdiscs;

 ❯  muziekinstrumenten;
 ❯  huishoudelijke, elektrische en elektro-
nische apparaten;

 ❯ -huisdieren;
 ❯  kunstvoorwerpen, voorwerpen voor 
verzameling en antiquiteiten.

Hetzelfde geldt voor de gebruikte onder-
delen, toebehoren en benodigdheden van 
de hiervoor opgesomde goederen. Bijvoor-
beeld de levering van onderdelen van 
sloopauto’s valt onder de margeregeling 
indien de levering van die auto’s zelf ook 
onder de margeregeling zou kunnen vallen.
Bij de levering van wettelijk aangewezen 
goederen kan de wederverkoper ervoor 
kiezen de globalisatieregeling buiten 
toepassing te laten. Hij dient dat schrifte-
lijk te melden bij de belastingdienst. Na 
kennisgeving geldt de globalisatie niet 
meer met ingang van het kalenderjaar 
volgend op dat waarin de kennisgeving 
aan de belastingdienst is verstrekt en wel 
voor een periode van vijf jaren.
Veilinghouders kunnen de globalisatie-
methode overigens niet toepassen.

CONCLUSIE Om gebruik te maken van de 
margeregeling moet u wel aan een aantal 
voorwaarden voldoen en uw administra-
tie hierop inrichten. 




