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wel of geen btw verschuldigd over subsidies

BTW

Steuntje in de rug 
met gevolgen
Op de vraag of u over een ontvangen subsidie BTW verschul-

digd bent, is niet eenvoudig een antwoord te geven. Een gevoel

dat iedereen heeft, zegt dat een subsidie niet belast zou moe-

ten zijn met BTW omdat subsidies vaak vanuit ideële motieven

worden verstrekt. Wilt u zich een juist BTW-oordeel vormen

over een bepaalde subsidie dan is dit oordeel onder andere

afhankelijk van de voorwaarde waaronder de subsidie wordt

verstrekt en zult u deze altijd individueel moeten beoordelen. 

bruik’ zijn. De BTW is immers een ver-
bruiksbelasting en dit betekent dat niet
aan heffing wordt toegekomen als er
geen sprake is van een individueel ver-
bruik. Dit kwam naar voren in de uit-
spraak in de zaak Mohr. De heer Mohr,
een Duitse landbouwer, ontving een sub-
sidie voor de definitieve beëindiging van
de melkproductie. Er was dus duidelijk
een verband tussen de subsidie en de
handeling: staken van de melkproductie.

De Europese rechter vond echter dat deze
subsidie niet aan BTW onderworpen 
was. De subsidie was namelijk verstrekt
in het algemeen belang waardoor geen
identificeerbare groep viel aan te wijzen
die als verbruikers konden worden aange-
merkt.

Schoolmelk

Voor de BTW-heffing wordt vaak het
onderscheid gemaakt tussen de volgende
soorten subsidies:
1. prijssubsidies;
2. exploitatiesubsidies;
3. verbruiksubsidies.

Ad 1. prijssubsidies
Van een prijssubsidie is sprake als de
subsidie specifiek aan de gesubsidieerde
ondernemer wordt verstrekt in de vorm
van een vergoeding om een bepaald goed
te leveren of een bepaalde dienst te ver-
richten. Vaak wordt een prijssubsidie dus

VVan Dale, Groot Woordenboek meldt:
‘een subsidie is een bepaalde financiële
steun van de overheid aan een particulie-
re activiteit.’ In deze omschrijving zijn
twee belangrijke criteria te onderschei-
den: ‘financiële steun’ en ‘activiteit’. Om
voor de BTW-wetgeving tot belastbaar-
heid te kunnen komen moet de ontvan-
ger allereerst een BTW-ondernemer zijn.
Immers alleen BTW-ondernemers ver-
richten voor de BTW belastbare handelin-
gen. Dit betekent dat als een particulier
een subsidie ontvangt, dit (meestal) niet
leidt tot heffing van BTW. Daarnaast
moet de subsidie rechtstreeks verband
houden met hetzij de verrichte handelin-
gen hetzij met de prijs daarvan. Deze cri-
teria hebben overeenkomsten en hieruit
zou u eenvoudig kunnen concluderen dat
een subsidie altijd belast met BTW moet
zijn, maar niets is minder waar!

Melkproductie

In de rechtspraak is namelijk een derde
(belangrijke) criteria toegevoegd aan een
subsidie: er moet ook sprake van ‘ver-

Geen BTW, dan schenkbelasting verschuldigd

Pas op! Een subsidie die niet is onderwor-
pen aan de BTW-heffing kan leiden tot
een heffing voor de schenkbelasting.
Als de subsidie niet belast is, betekent dit
vaak dat (een deel van) de subsidie als
gift kwalificeert. Dit kan ervoor zorgen dat
de ontvanger in principe schenkbelasting
verschuldigd is, wat kan oplopen tot 40%
van het ontvangen bedrag. In de praktijk
ziet men dit vaak over het hoofd. De soep
wordt vaak niet zo heet gegeten omdat

giften verstrekt door de Staat, provincies
of gemeenten zijn vrijgesteld van schenk-
belasting. 
Als een gift echter door andere partij
wordt verstrekt, is de ontvanger wel
schenkbelasting verschuldigd. Alleen als
de ontvanger een ‘goede doelinstelling’ 
is (een zogenoemde algemeen nut
beogende instelling), is de ontvanger
geen schenkbelasting verschuldigd over
de ontvangen giften.
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verstrekt om de prijs van goederen en/of
diensten te verlagen. Daarnaast moet er
een verband zijn tussen de prijsvermin-
dering en de hoogte van de subsidie. Dit
wil zeggen dat de hoogte van de subsidie
moet toenemen (afnemen) als het aantal
leveringen of verrichte diensten toeneemt
(afneemt). Dan vormt de subsidie een
onderdeel van de prijs en is deze met
BTW belast.
Een klassiek voorbeeld van een prijssub-
sidie is de schoolmelksubsidie. Deze sub-
sidie verstrekt het Productschap voor Zui-
vel aan zuivelfabrikanten voor de levering
van schoolmelk aan kinderen en is afge-
stemd op de werkelijk geleverde hoeveel-
heid melk. 

Ad 2. exploitatiesubsidies
Een ‘echte’ exploitatiesubsidie (ook wel
budgetsubsidie genoemd) is niet onder-
worpen aan de btw heffing. Een exploita-
tiesubsidie wordt namelijk alleen vers-
trekt om de exploitatietekorten van
bepaalde activiteiten te dekken. Bij de
verstrekking van exploitatiesubsidies
wordt doorgaans dus niet overeengeko-
men dat de ontvanger als tegenprestaties
bepaalde specifieke prestaties moet ver-
richten. Van belang is dat in tegenstelling
tot prijssubsidies de hoogte van de subsi-
die “vaststaat” en niet afhangt van de
door de subsidieontvanger hoeveelheid
verrichte leveringen of verrichte diensten.

Ad 3. verbruiksubsidies
Van een verbruiksubsidie is sprake als
feitelijk betaald wordt voor dienstverle-
ning. Een voorbeeld daarvan als het Rijk
een subsidie verstrekt aan een onderne-
mer voor het verrichten van onderzoek
en de resultaten van dit onderzoek
gebruikt voor haar eigen beleid. Deze
vorm van subsidies zijn overeenkomstig
de prestatie belastbaar voor de BTW.

Klein

Subsidies kunnen gevolgen hebben voor
de aftrek van voorbelasting. Als een sub-
sidie belast is met BTW, moet de ontvan-
ger BTW afdragen. Daar staat tegenover
dat de ontvanger meer voorbelasting in
aftrek kan brengen. 

Subsidies die niet belastbaar zijn voor
de BTW, hebben op basis van de Euro-
pese BTW en Nederlandse BTW-wetge-
ving geen gevolgen voor het recht op
aftrek van voorbelasting. Dit kan beteke-
nen dat een ondernemer die slechts over
een klein deel van de omzet BTW is ver-
schuldigd (en het merendeel van de
opbrengsten bestaan uit exploitatiesub-
sidies), alle BTW als voorbelasting in
aftrek kan brengen. 

Expliciet

In een recent besluit over het recht op
aftrek van omzetbelasting, neemt de
staatssecretaris van Financiën echter het
standpunt in dat voor lokale en regiona-
le omroepen exploitatiesubsidies wel
degelijk invloed hebben op het recht op
aftrek van voorbelasting. Dit standpunt

is ongunstig omdat dit feitelijk leidt tot
een lager recht op aftrek van voorbelas-
ting dan voorheen het geval was. Deze
expliciete stellingname door de staatsse-
cretaris doet vermoeden dat dit stand-

punt in de nabije toekomst ook wel eens
voor meerdere belastingplichtige zou
kunnen gaan gelden.

Rechtstreeks

De scheidslijn of een subsidie belast of
onbelast is voor de BTW is dun. Is er
sprake van een rechtstreeks verband of
niet? Wil de subsidieontvanger de subsi-
die graag zonder BTW ontvangen, maar
hij wil wel de aftrek van voorbelasting
behouden, dan vergt dit vaak vóóraf
overleg met de instantie die de subsidie
verstrekt.

Cock van Vliet FB, Flynth adviseurs en
accountants BV, Adviesgroep BTW, vestiging
Alphen aan den Rijn, 06 - 2383 9295,
Cock.vanVliet@flynth.nl, www.flynth.nl.

Subsidie kan ook een vergoeding zijn

Een subsidie kan ook de aard hebben van
een (schade)vergoeding, zonder dat er
een causaal verband is tussen prestatie
en vergoeding. De ontvanger van de
(schade)vergoeding verricht in ruil daar-
voor dus geen tegenprestatie! In dat geval
is er geen sprake van een vergoeding
voor een voor de BTW belastbare dienst.
Deze overheidssubsidies zijn dus niet
belast met BTW. 
Bepaalde bijdragen en subsidies aan
landbouwers die onder de landbouwrege-
ling vallen, vallen daarom ook buiten de
BTW-heffing blijven. Een ander voorbeeld
van een subsidie is de zogeheten maai-

subsidie aan sportverenigingen en sport-
clubs. Zij ontvangen vaak een bijdrage
van de gemeente als vergoeding voor het
onderhoud van de sportvelden. Deze bij-
drage valt ook niet onder de BTW.

Staken
Ontvangt u een bijdrage bij het staken
van uw onderneming onder de voorwaar-
de dat u deze activiteiten voorlopig niet
opnieuw gaat starten, dan bent u over
deze subsidie ook geen BTW verschul-
digd. Er is namelijk geen verbruik omdat
er wordt gehandeld in het algemeen
belang.

Een goede tip!

Goede afspraken maken met de instan-
tie die de subsidie verstrekt is belang-
rijk. Een subsidie is vaak niet belast met
BTW, als er een rechtstreeks verband
ontbreekt en de subsidie wordt ontvan-
gen voor het instant houden van de
organisatie of voorziening en niet om de
(toegangs)prijs te verminderen.

“
”

Scheidslijn
subsidie belast of

niet, is dun


