
U bent voornemens om
onroerend goed te gaan verhuren.

Dient u dit met of zonder heffing
van btw te gaan verhuren?

Heeft het onroerend goed
de functie van woonruimte?

 Verhuur is vrijgesteld van btw (géén optie 
btw belaste verhuur mogelijk)

 Géén aftrek van btw op aanschaf-
/bouwkosten

 Uitzondering:
verhuur vakantiewoning of gemeubileerd 
appartement voor < 6 maanden van 
rechtswege belast met 9% btw; aftrek van 
btw op aanschaf-/bouwkosten mogelijk

Het onroerend goed heeft
de functie van kantoor-/winkelruimte.

Verhuur is van rechtswege vrijgesteld van btw 
en aldus bestaat géén recht op aftrek van btw 

op aanschaf-/bouwkosten

Brengt de verhuur veel onderhouds- of 
exploitatiekosten met zich mee, of
heeft u het pand < 10 jaar geleden:
 als nieuwbouw aangekocht met btw, of
 als bestaande bouw aangekocht met een 

optie btw-belaste levering, of
 zeer ingrijpend laten verbouwen zodat 

feitelijk sprake is van nieuwbouw?

nee

ja
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nee Aftrek van btw op kosten levert voor u géén of 
weinig financieel voordeel op waardoor een 
(mogelijke) optie voor een btw belaste 
verhuur achterwege kan blijven.

Gebruikt de huurder het onroerend goed voor 
doeleinden waarvoor hij/zij minimaal 90% 
(voor sommige branches/sectoren 70%) recht 
op aftrek van voorbelasting heeft?

ja

nee

Om de btw op de kosten als voorbelasting in 
aftrek te kunnen brengen kunt u gezamenlijk 
met de huurder:
 in de huurovereenkomst opteren voor een 

btw belaste verhuur, of
 een schriftelijk optieverzoek bij de 

inspecteur indienen

Voor dat deel van het onroerend goed

Wordt een zelfstandig deel van het onroerend 
goed door de huurder voor minstens 90% (of 
70%) aftrekgerechtigde doeleinden gebruikt?

ja

U kunt niet opteren voor een btw belaste 
verhuur waardoor er géén aftrek van btw op 
de kosten mogelijk is

nee
ja


