
De laatste jaren is de btw-heffing op onroerend goed volop in beweging geweest.

Wellicht heeft u iets meegekregen van het vervallen van de zogenoemde

integratieheffing of van de gewijzigde behandeling van koop/

aannemingsovereenkomsten. In dit kennisdocument informeren wij u graag over

de huidige stand van zaken en natuurlijk hoe u mogelijk belasting kunt besparen.

Wij beginnen met de onderwerpen aanschaf, exploitatie en verkoop. Aan het eind van dit

kennisdocument vestigen wij de aandacht nog op enkele overige bijzonderheden ten aanzien van

de btw-heffing op onroerend goed.

Aanschaf van onroerend goed

Liever btw of overdrachtsbelasting?
Bij de aanschaf van onroerend goed (aankoop bestaande bouw of nieuwbouw) moet de vraag

worden gesteld of u een fiscale voorkeur hebt voor btw-heffing (21%) of overdrachtsbelasting

(2%-6%). Het antwoord hangt af van de mate waarin u de btw-heffing als voorheffing kunt

verrekenen. Btw werkt namelijk alleen kostprijsverhogend als u vrijgestelde prestaties verricht of

geen btw-ondernemer bent. Overdrachtsbelasting werkt altijd kostprijsverhogend. Als u het

onroerend goed voor belaste doeleinden gebruikt, heeft u dus een voorkeur voor btw-heffing. Bij

vrijgestelde prestaties ziet u liever overdrachtsbelasting op de notarisafrekening.

Tip 1: Bepaal uw voorkeur voor btw-heffing (als u aftrekrecht heeft) of voor

overdrachtsbelasting (als u geen aftrekrecht heeft).
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Stem uw handelwijze af op uw voorkeur
Bij de aankoop van een perceel grond om daarop een nieuw pand te bouwen, kunt u de situatie

op uw voorkeur voor btw-heffing of overdrachtsbelasting afstemmen. Bij de verkoop van een

onbebouwd stuk grond dat al als bouwgrond kwalificeert is moet de leverancier (let op: geen

particulier) namelijk van rechtswege btw in rekening brengen. Voor de overdrachtsbelasting geldt

dan een vrijstelling. Ditzelfde geldt voor nieuwbouw dat pas korter dan twee jaar in gebruik is. Dit

is gunstig als u het onroerend goed voor belaste doeleinden gaat aanwenden.

Echter de verkoop van een perceel grond dat nog niet als bouwgrond kan worden gezien is

vrijgesteld van btw-heffing en juist belast met overdrachtsbelasting. Dit is gunstig als u de btw

niet als voorheffing kunt verrekenen. Door ten aanzien van het perceel grond bepaalde

handelingen te verrichten of deze juist tot na de levering uit te stellen, kunt u een aanzienlijke

belastingbesparing behalen. Eenzelfde principe doet zich voor bij de sloop van oudbouw om

vervolgens een nieuw pand te bouwen. Aan de hand van concrete afspraken met de verkoper

over de sloopwerkzaamheden kunt u de fiscale kwalificatie van het onroerend goed sturen. Als u

vóór de levering vastlegt dat de verkoper voor de sloop zal zorgen en dat u de levering van

bouwgrond voor ogen heeft, is de levering belast met 21% btw en vrijgesteld van

overdrachtsbelasting. Het omgekeerde geldt uiteraard ook.

Keerzijde van deze planningsmogelijkheden is dat koop/aannemingsovereenkomsten eerder tot

één btw-belaste verkoop zullen worden samengetrokken. Dit is ongunstig voor particuliere kopers

en vrijgestelde ondernemers, omdat het daardoor in principe niet meer mogelijk is om de hoge

btw-heffing (21%) op de grond te ruilen voor de lagere overdrachtsbelasting (6%). Dat is echter

alleen het geval als de grond én de opstallen door dezelfde ondernemer worden geleverd of door

ondernemers die samen in een zogenoemde fiscale eenheid zitten.

Tip 2: Treed in overleg met de verkoper over uw fiscale voorkeuren en kleedt uw situatie

dienovereenkomstig zo gunstig mogelijk in.

Let op de verleggingsregeling
Als u een bestaande onroerende zaak aankoopt, dan is deze transactie in principe vrijgesteld van

btw (en belast met overdrachtsbelasting). Als u voor minimaal 90% (soms 70%) belaste prestaties

verricht, kunt u samen met de verkoper echter kiezen voor een btw-belaste levering. De verkoper

behoudt dan zijn recht op aftrek van voorbelasting. U kunt over dit onderwerp meer lezen

verderop in dit kennisdocument.
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Let op! de btw-heffing, die met een dergelijke optie samenhangt, mag niet feitelijk aan u in

rekening worden gebracht. Er geldt namelijk een verplichte verleggingsregeling. De btw-heffing

verloopt aldus geheel met gesloten beurs. Als de verkoper toch btw in rekening brengt, vraag dan

om een aanpassing van de factuur.

Tip 3: Let op de toepassing van de verleggingsregeling bij een optie tot belaste levering.

Exploitatie van onroerend goed

Verhuur van onroerend goed
Net als bij de levering, geldt dat de verhuur van onroerend goed in principe is vrijgesteld van

btw-heffing. Ook hier bestaat echter weer de mogelijkheid om samen met uw huurder voor een

btw-belaste verhuur te kiezen. Voorwaarde is dat uw huurder voor minimaal 90% belaste

prestaties verricht en dat u bepaalde gegevens in het huurcontract opneemt. Het voordeel van

deze optieregeling is dat u als verhuurder recht heeft op aftrek van voorbelasting. U mag de btw

op inkomende aanschafkosten, verbouwingskosten en onderhoudskosten dan geheel in aftrek

brengen. De optie is mogelijk per zelfstandig deel van een gebouw. Voor de verhuur van

woningen is het niet mogelijk om voor belaste verhuur te kiezen. Dat geldt ook voor de verhuur

van parkeerruimte die aan de woningen moet worden toegerekend.

Tip 4: Bekijk de mogelijkheden voor verhuur met btw en leg de bepalingen goed vast in de

huurovereenkomst. Dat moet binnen drie maanden na ingang van de verhuur.

Optimaliseer uw aftrekrecht
Na de aankoop van het onroerend goed met btw (nieuwbouw of oudbouw met optie) zal de

Belastingdienst u gedurende tien jaar volgen. Jaarlijks moet u berekenen of u terecht alle

voorbelasting in aftrek heeft gebracht of dat u wellicht recht heeft op een aanvullende teruggave.

Dit gebeurt steeds in de laatste aangifte van het jaar. Voor uw aftrekrecht moet u eerst een

directe toerekening maken naar het belaste gebruik (volledige aftrek) en het vrijgestelde gebruik

(geen aftrek). Voor zover deze toerekening niet mogelijk is, zoals bij accountantskosten, moet u

een splitsing maken op basis van uw omzetverhoudingen (ook wel: pro rata). Op basis van de

verhouding van de belaste omzet ten opzichte van uw totale omzet, kan de btw op die kosten

dan in aftrek worden gebracht. Soms geeft het werkelijke gebruik (oppervlakte of inhoud) een
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beter beeld van de mate van aftrek. Voor u kan dit leiden tot een hogere aftrek van voorbelasting.

Bekijk derhalve in overleg met uw adviseur welke methode voor u een hoger btw-voordeel

oplevert.

De herziening (jaar 2-10) heeft steeds betrekking op 10% van de oorspronkelijke btw. In het jaar

van eerste ingebruikname (jaar 1) is echter een volledige 100% herrekening mogelijk. Probeer een

overgang van belast naar vrijgesteld gebruik daarom zoveel mogelijk uit te stellen naar (één van)

de jaren die volgen op het jaar nadat van de eerste ingebruikname.

Tip 5: Optimaliseer uw aftrekrecht aan de hand van een verdeelsleutel op basis van uw

omzetverhouding of het werkelijk gebruik van het onroerend goed. Houd tevens rekening

met de financieringsgevolgen bij een gewijzigd gebruik.

Aftrek bij leegstand
Het standpunt van de Belastingdienst dat leegstand niet van invloed is op de mate van aftrekrecht

is in juni 2014 door de rechter afgewezen. Volgens de rechter hangt het recht op aftrek van

voorbelasting geheel af van het beoogde gebruik. Als u na een periode van vrijgestelde verhuur

(geen aftrekrecht) kunt aantonen dat u zich richt op de btw-belaste huurders, dan heeft u vanaf

dan recht op aftrek van voorbelasting. U kunt daarbij denken aan een contract met de makelaar of

een advertentiecampagne. Leg dit in ieder geval goed vast, zodat u dit desgevraagd aan de

Belastingdienst kunt overleggen. De btw op verbouwingskosten, onderhoudskosten en

instandhoudingskosten is dan dienovereenkomstig aftrekbaar. Ten aanzien van de aanschaf-btw

speelt dit uiteraard slechts binnen voornoemde herzieningstermijn van tien jaar.

Tip 6: Onderbouw tijdens een periode van leegstand uw voornemen tot belaste verhuur,

zodat u dienovereenkomstig recht heeft op aftrek van voorbelasting.

Ingrijpende verbouwing: onderhoud of nieuwbouw
De verbouwing van onroerend goed is in principe een dienst. Terzake van die betreffende dienst

kunt u de btw in aftrek brengen conform het gebruik van het onroerend goed. Toetsing van uw

aftrekrecht vindt plaats bij het maken van de kosten en aan het eind van dat jaar. Daarna gaat er

geen herzieningstermijn lopen. Dat is echter wel het geval als de verbouwing dusdanig ingrijpend

is dat in wezen nieuwbouw ontstaat. Of daarvan sprake is, hangt af van de concrete situatie. In

algemene zin zal een volledige sloop of het strippen van een gebouw tot de draagconstructie tot
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nieuwbouw leiden. Gelet op het belang van een juiste kwalificatie, raden wij in de praktijk aan dit

met de Belastingdienst af te stemmen.

Tip 7: Bekijk of een ingrijpende verbouwing de aard van uw onroerend goed al dan niet

verandert tot nieuwbouw. In dat geval gaat een nieuwe herzieningstermijn lopen.

Verkoop van onroerend goed

Voorkom herziening van btw
De verkoop van onroerend goed binnen twee jaar na de eerste ingebruikname is belast met btw.

Een btw-belaste verkoop leidt ertoe dat de resterende herzieningstermijn ook geheel aan een

belast gebruik mag worden toegerekend. In dat geval hoeft u geen btw terug te betalen. Na twee

jaar is de levering van onroerend goed echter vrijgesteld. Als u onroerend goed binnen een

lopende herzieningstermijn van tien jaar zonder btw verkoopt, dan wordt de oorspronkelijke

vooraftrek van de aanschaf-btw ineens gecorrigeerd. Dit kunt u voorkomen door samen met de

koper voor een btw-belaste levering te kiezen. Hierbij geldt de voorwaarde dat de koper voor

minimaal 90% belaste prestaties moet verrichten. Tevens moeten in de verkoopakte bepaalde

gegevens worden vastgelegd. Let op dat de optie vervalt als de koper na twee jaar nog niet aan

de 90%-eis voldoet. Aanvankelijk leidde dit ertoe dat de resterende herzieningstermijn bij de

koper werden nageheven. Onder druk van de Europese rechter is de Nederlandse wet op dit punt

aangepast. Als de koper ten aanzien van de 90%-eis in gebreke blijft, dan moet u de resterende

herzieningstermijn (toerekenbaar aan vrijgestelde verkoop) ineens terugbetalen. Leg daarom in de

verkoopovereenkomst vast wie de financiële risico’s moet dragen als de koper bij nader inzien niet

aan de gestelde voorwaarde voldoet.

Tip 8: Kies binnen de herzieningstermijn zo mogelijk voor een btw-belaste levering. Neem in

dat geval in de verkoopovereenkomst ook een voorziening op als de koper naderhand niet

aan de gestelde voorwaarden voldoet.

Algemeenheid van goederen
Bij de verkoop van onroerend goed kunt u btw besparen door in overleg met de koper voor een

btw-belaste levering te kiezen. Bij de koper gaat dan een nieuwe herzieningstermijn van tien jaar

lopen. In sommige gevallen bestaat echter de mogelijkheid dat de koper geruisloos de plaats in

neemt van de verkoper. Dat is aan de orde bij de verkoop van een lopend bouwproject en bij de
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overdracht van een pand in verhuurde staat. Het onroerend goed kwalificeert in die gevallen

namelijk als een zogenoemde algemeenheid van goederen. Voor de btw wordt er dan geacht

geen transactie plaats te vinden. Het voordeel is dat ook de nog lopende herzieningstermijn op

de koper overgaat. Bij de koper gaat geen nieuwe herzieningstermijn lopen. Het is gebruikelijk om

de behandeling als algemeenheid van goederen vooraf met de Belastingdienst af te stemmen.

Ook in de verkoopovereenkomst kan een voorziening worden ingebouwd.

Tip 9: De verkoop van een pand in verhuurde staat is mogelijk een algemeenheid van

goederen. Bekijk in overleg met uw koper de mogelijkheden. Naast het voordeel van een

kortere herzieningstermijn kunnen nog andere voordelen spelen.

Benut de projectonwikkelaarsvrijstelling
De verkoop van nieuw onroerend goed is van rechtswege belast met btw. Voor de

overdrachtsbelasting geldt een vrijstelling. Deze vrijstelling vervalt echter als het onroerend goed

tussentijds als bedrijfsmiddel is gebruikt. Dit is aan de orde bij projectontwikkelaars die onroerend

goed doorgaans couranter maken voor de markt door dit met een lopend huurcontract aan te

bieden. Om aan die praktijk tegemoet te komen geldt alsnog een vrijstelling voor de

overdrachtsbelasting als de verhuur maximaal zes maanden (tussen 1 november 2012 en 31

december 2014: tijdelijk 24 maanden) heeft geduurd. Bij particuliere en vrijgestelde kopers kan het

overigens gunstig zijn om de tussentijdse verhuur langer dan twee jaar te laten doorlopen.

Tip 10: Benut de projectontwikkelaarsvrijstelling van overdrachtsbelasting. Bekijk bij verkoop

aan particuliere of vrijgestelde kopers de mogelijkheden om de tussentijdse verhuur langer te

laten doorlopen.

Overige aandachtspunten

Verhuur van een werkkamer binnen de eigen woning
Hoewel een eigen woning in principe voor particuliere doeleinden wordt gebruikt, kunnen ten

aanzien daarvan ook btw-aspecten een rol spelen. Dat is in de eerste plaats het geval bij de

verhuur van een werkkamer binnen de eigen woning aan uw bv. De Belastingdienst stelde zich op

het standpunt dat de verhuur van een werkkamer geen economische prestatie was, omdat dit zich

per definitie beperkte tussen de directeur/grootaandeelhouder en de bv. De rechter bepaalde



DRV Accountants & Adviseurs | 12 fiscale tips over onroerend goed | 01-04-2015 Pagina 7 van 9

echter dat daarvan wel sprake is als u de ruimte duurzaam tegen een vergoeding verhuurt en

deze daadwerkelijk als kantoorruimte voor de bv. gebruikt. Bij nieuwbouwwoningen kunt u op

deze manier toch een deel van de btw op de bouwkosten terugvragen. Dit speelt niet alleen bij

de werkkamer, maar bijvoorbeeld ook bij de garage of andere bijgebouwen die u voor de bv

gebruikt. Let ook op de gevolgen voor de heffing van inkomstenbelasting.

Tip 11: Mits goed ingekleed is het mogelijk om een werkkamer in uw eigen woning met btw

aan de bv te verhuren. In geval van nieuwbouw kunt u een deel van de btw op de

bouwkosten terugvragen.

Wijziging ten aanzien van beperkte rechten
De vestiging van een beperkt recht (erfpachtrechten, opstalrechten) kan voor de btw als een

levering of als een dienst worden gezien. De kwalificatie hangt af van de verhouding van de

vergoeding voor die rechten ten opzichte van hun marktwaarde. De marktwaarde is minimaal

gelijk aan de kostprijs van het onderliggende onroerend goed. Onder de regeling werd tot en met

31 december 2014 de waarde van een eeuwigdurend erfpachtrecht gesteld op 17 maal het

jaarlijkse bedrag. Hierdoor was doorgaans sprake van een dienst (vrijgestelde verhuur). Per 1

januari 2015 wordt de waarde van een eeuwigdurende beperkt recht echter gelijk gesteld aan de

waarde van het onderliggende onroerend goed. Dit leidt tot een snellere kwalificatie als levering

(nieuwbouw: 21% btw). Er geldt een overgangsregeling voor contracten die vóór 1 juli 2015 zijn

afgesloten.

Deze aanpassing hangt samen met de afschaffing van de integratieheffing, waardoor het mogelijk

werd om de btw-heffing bij een levering (21%) om te vormen naar de vestiging van beperkt recht

tegen een lage vergoeding (woningen: vrijgestelde verhuur) met een latere levering (woningen: 2%

overdrachtsbelasting). Graag informeren wij u over de huidige mogelijkheden ten aanzien van de

btw-heffing bij beperkte rechten

Tip 12: Houd rekening met de nieuwe waarderingsregels voor de vestiging van beperkte

rechten met een onbepaalde tijd. Vanaf 1 januari 2015 is sneller sprake van een btw-belaste

levering in plaats van een vrijgestelde dienst. Maak tot 1 juli 2015 tevens gebruik van het

overgangsrecht.
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Conclusie
In dit kennisdocument zijn wij kort ingegaan op een aantal belangrijke aspecten en actualiteiten

ten aanzien van de btw-heffing van onroerend goed. De bedoeling is om u attent te maken om

enkele besparingsmogelijkheden en fiscale risico’s. Wilt u hierover meer informatie en/of

ondersteuning, neemt u dan contact op met één van onze adviseurs of met een DRV-vestiging bij

u in de buurt.
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Meer informatie en inlichtingen
DRV Bergen op Zoom

Joulehof 10, 4622 RG Bergen op Zoom

Postbus 982, 4600 AZ Bergen op Zoom

Telefoon: 0164 - 241850

E-mail: bergenopzoom@drv.nl

DRV Breda

Cosunpark 20, 4814 ND Breda

Postbus 5678, 4801 EB Breda

Telefoon: 076 - 5233033

E-mail: breda@drv.nl

DRV Goes

Stationspark 51, 4462 DZ Goes

Postbus 117, 4460 AC Goes

Telefoon: 0113 - 200900

E-mail: goes@drv.nl

DRV Hellevoetsluis

Bruggehoofd 7, 3223 DB Hellevoetsluis

Postbus 1048, 3220 BA Hellevoetsluis

Telefoon: 0181-322100

E-mail: hellevoetsluis@drv.nl

DRV Middelburg

Park Veldzigt 1, 4336 DR Middelburg

Postbus 321, 4330 AH Middelburg

Telefoon: 0118 - 634000

E-mail: middelburg@drv.nl

DRV Oud-Beijerland

Beetsstraat 1, 3261 PL Oud-Beijerland

Postbus 1602, 3260 BC Oud-Beijerland

Telefoon: 0186 - 642222

E-mail: oud-beijerland@drv.nl

DRV Roosendaal

Emmerblok 30, Oud Gastel

Postbus 1006, 4700 BA Roosendaal

Telefoon: 0165 - 573700

E-mail: roosendaal@drv.nl

DRV Rotterdam

Hoofdweg 52, 3067 GH Rotterdam

Postbus 8560, 3009 AN Rotterdam

Telefoon: 010 - 4212020

E-mail: rotterdam@drv.nl

DRV Sliedrecht

Trapezium 150, 3364 DL Sliedrecht

Postbus 5, 3360 AA Sliedrecht

Telefoon 0184 - 414766

E-mail: sliedrecht@drv.nl

DRV Terneuzen

Willem Alexanderlaan 45, 4532 DB Terneuzen

Postbus 1100, 4530 GC Terneuzen

Telefoon: 0115 - 645645

E-mail: terneuzen@drv.nl

DRV Zierikzee

Karnemelksvaart 2, 4301 GX Zierikzee

Postbus 38, 4300 AA Zierikzee

Telefoon 0111 - 417155

E-mail: zierikzee@drv.nl
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