
Nieuwsbrief woningcorporaties
o.a. fiscale wijzigingen Prinsjesdag 2022
23 september 2022



2

Nieuwsbrief Woningcorporaties

Vennootschapsbelasting

• Tarief 2023

• Afschaffen betalingskorting bij voorlopige aanslag 
vennootschapsbelasting

• Hofuitspraak HIR, VSO2 en verkoop afgewaardeerde huurwoningen

Nieuwsbrief woningcorporaties – september en 
Prinsjesdag 2022

In deze nieuwsbrief zetten wij de belangrijkste actuele fiscale wijzigingen voor 
woningcorporaties op een rij. In deze nieuwsbrief behandelen wij ook de door het kabinet op 
Prinsjesdag gepresenteerde fiscale wetsvoorstellen. De inhoud hiervan kan gedurende de 
parlementaire behandeling van deze wetsvoorstellen nog wijzigen.

Loonheffingen

• Wijziging WKR

• Reiskosten- en thuiswerkvergoeding

• Zelfstandigenaftrek

• 30% regeling

• Renseigneringsregeling

• Registratie CO2 uitstoot personenmobiliteit

Btw en overdrachtsbelasting

• Afschaffing verlaagd tarief energie

• Verhoging tarief overdrachtsbelasting

• 0% btw zonnepanelen

• Recht op btw aftrek bij exploitatie zonnepanelen

• Geen foutherstel na toepassing herziening

Overige belastingen / maatregelen

• Wetsvoorstel afschaffing verhuurderheffing niet in 
Belastingplan 2023

• Subsidienieuws Prinsjesdag
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Onze trainingen, bijeenkomsten en tools
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Vennootschapsbelasting

Tarief vanaf 2023

In het Belastingplan 2023 is een verhoging
van het opstaptarief van de 
vennootschapsbelasting per 1 januari 2023 
opgenomen. Het tarief gaat van 15% naar
19%. Het toptarief van 25,8% blijft gelijk.

Daarbij wordt ook de schijfgrens aangepast. 
Deze wordt verlaagd van € 395.000 naar
€ 200.000.

Voor een corporatie met een jaarlijkse 
fiscale winst van meer dan € 395.000 leidt 
deze aanpassing tot een extra Vpb-last van 
€ 29.060 per jaar.

Gedurende de behandeling van het 
Belastingplan 2022 vorig jaar werd het 
toptarief uiteindelijk nog gewijzigd, hoewel 
dit in het Belastingplan niet was 
opgenomen. 

Het Ministerie van Financiën heeft bij het 
aanbieden van het Belastingplan laten weten 
dat met iedere procentpunt stijging van het 
opstaptarief een jaarlijkse additionele 
opbrengst van € 403 miljoen is gemoeid. 
Ten aanzien van het toptarief is dit nog 
meer, namelijk € 884 miljoen per iedere 
procentpunt stijging.

Het is mogelijk dat de Tweede Kamer of de 
wetgever voor, tijdens of na het debat over 
de Miljoenennota 2023 toch besluit om het 
vennootschapsbelastingtarief te verhogen. 
Mogelijk ontstaat de noodzaak voor extra 
belastinginkomsten om andere maatregelen 
te dekken.
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Vennootschapsbelasting 

Afschaffen betalingskorting bij voorlopige aanslag vennootschapsbelasting

De wetgever is voornemens om de 
betalingskorting met ingang van 1 januari 
2023 af te schaffen voor de voorlopige 
aanslag in de vennootschapsbelasting.

De betalingskorting houdt in dat, indien het 
mogelijk is om in termijnen te betalen en 
geen gebruik wordt gemaakt van deze 
mogelijkheid, het te betalen bedrag wordt 
verlaagd met een betalingskorting. 

De afgelopen jaren was deze korting laag, 
omdat deze gekoppeld is aan het tarief van 
de invorderingsrente. De invorderingsrente 
was in het kader van de COVID crisis 
tijdelijk verlaagd, waardoor ook de 
betalingskorting zeer gering was. De 
invorderingsrente gaat echter stapsgewijs 
weer terug naar 4%, waardoor de 
afschaffing van de betalingskorting 
doorgaans financieel nadelig uitpakt voor 
corporaties. 
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Vennootschapsbelasting

Hofuitspraak HIR, VSO2 en verkoop afgewaardeerde huurwoningen (1)

Inleiding

In onze nieuwsbrief van november 2021 
informeerden wij u over de uitspraak van 
rechtbank Den Haag inzake toepassing van 
de HIR bij verkoop van afgewaardeerde 
huurwoningen. 

De procedure werd gevoerd door een 
woningcorporatie die in eerdere jaren 
huurwoningen had afgewaardeerd naar 
lagere WOZ-waarde met toepassing van 
VSO-2. In het jaar van verkoop was deze 
afwaardering nog niet volledig terug 
genomen middels een opwaardering. 

De vraag was vervolgens welk bedrag bij de 
verkoop aan winst aan de HIR kan worden 
gedoteerd: volgens de Belastingdienst 
moest vóór toepassing van de HIR eerst de 
afwaardering worden terug genomen (tot de 
kostprijs minus afschrijvingen dan wel de 
verkoopopbrengst als die lager is), volgens 
de corporatie was alleen de fiscale 
boekwaarde per primo boekjaar relevant. 

De rechtbank heeft de Belastingdienst in het 
gelijk gesteld, waarna de woningcorporatie 
in hoger beroep is gegaan bij Hof Den Haag. 
Hof Den Haag heeft op 13 september 2022 
uitspraak gedaan in de zaak.

Volledigheidshalve merken wij op dat deze 
uitspraak in de door Deloitte gevoerde 
procedure ten tijde van het verschijnen van 
deze nieuwsbrief nog niet is gepubliceerd. 

Hofuitspraak

Het Hof volgt de rechtbank niet en gaat mee 
in de primaire standpunten van de 
woningcorporatie. 

Anders dan de rechtbank meent het Hof dat 
de bepalingen uit VSO-2 over het af- en 
opwaarderen van huurwoningen van 

toepassing zijn op deze situatie. 

De bewoordingen van artikel 2.2.8 van VSO-
2 geven volgens het Hof geen steun aan het 
standpunt van de Belastingdienst dat de 
bepaling uitsluitend betrekking heeft op de 
vaststelling van de openingsbalans of op de 
waardering van huurwoningen bij 
‘doorexploitatie’. 

De fiscale boekwaarde per primo het 
boekjaar van verkoop is door 
belanghebbende volgens het Hof dus terecht 
bepaald via toepassing van artikel 2.2.8 
VSO-2. Daarbij oordeelt het Hof dat deze 
boekwaarde per primo boekjaar relevant is 
voor het bepalen van de netto-
verkoopopbrengst die aan de HIR kan 
worden gedoteerd. Een herrekening van 
deze boekwaarde gedurende het boekjaar is 
volgens het Hof niet aan de orde in gevallen 
als deze. 

Tweede geschilpunt

Naast de samenloop tussen VSO-2 en de 
HIR staat het Hof nog stil bij de 
aanwezigheid van het 
herinvesteringsvoornemen, aangezien de 
investering in dit specifieke geval al voor de 
vervreemding was gedaan. Hij oordeelt dat 
het herinvesteringsvoornemen aanwezig is 
en dat de nieuwe bedrijfsmiddelen dezelfde 
economische functie vervullen als de 
verkochte bedrijfsmiddelen.

Ten slotte heeft het Hof zich nog 
uitgesproken over de afboeking van de HIR 
op de investering die in een eerder jaar dan 
het boekjaar van de vervreemding heeft 
plaatsgevonden. 
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Vennootschapsbelasting

Hofuitspraak HIR, VSO2 en verkoop afgewaardeerde huurwoningen (2)

Hof Den Haag oordeelde dat er in een 
dergelijke situatie een verband dient te 
bestaan tussen de herinvestering en de 
vervreemding, in de zin dat er een 
voornemen is de investering te financieren 
met de opbrengst van de nog te 
vervreemden bedrijfsmiddelen. 

Belangrijkste punten

Uit de uitspraak van Hof Den Haag in deze 
procedure kunnen voor de praktijk diverse 
belangrijke punten worden gehaald.

Om te beginnen oordeelt het Hof dat artikel 
2.2.8 van VSO-2 niet alleen voor de 
waardering van huurwoningen op de bij 
doorexploitatie geldt. Dit zou kunnen 
betekenen dat behalve voor huurwoningen 
die bestemd zijn voor verkoop deze bepaling 
ook relevant kan zijn voor huurwoningen 
bestemd voor sloop. De betreffende 
huurwoningen dienen dan wel binnen de 
reikwijdte van artikel 2.2.8 VSO-2 te vallen. 

Ook is de boekwaarde die geldt voor HIR de 
boekwaarde die voortvloeit uit de toepassing 
van VSO-2. Het is dus niet vereist, zoals de 
Inspecteur betoogde, om de boekwaarde 
voor de HIR apart te berekenen.

Tot slot moet worden uitgegaan van de 
boekwaarde aan het einde van het jaar 
voorafgaande aan de vervreemding van de 
woning. Er hoeft tussentijds, gedurende het 
jaar, niet te worden herrekend.

Het is ten tijde van de publicatie van deze 
nieuwsbrief nog niet bekend of de 
Staatssecretaris van Financiën cassatie 
instelt tegen deze Hofuitspraak. 
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Loonheffingen

Aangekondigde wijziging in de werkkostenregeling

Inleiding
In de aanbiedingsbrief bij het Belastingplan 
2023 is op het laatste moment de 
verhoging van de vrije ruimte binnen de 
werkkostenregeling (WKR) aangekondigd. 

Aangekondigde wijziging
Een van de maatregelingen die dient bij te 
dragen aan de lastenverlaging voor 
ondernemers uit het midden- en 
kleinbedrijf, is het verruimen van het 
budget waarover geen eindheffing hoeft te 
worden afgedragen (ook wel bekend als 
WKR-budget). Om het midden- en 
kleinbedrijf tegemoet te komen wordt 
voorgesteld om de vrije ruimte over de 
eerste € 400.000 van de loonsom in 2023 
te verhogen naar 1,92% in plaats van de 
huidige 1,7%. 

Concreet zorgt de verruiming ervoor dat 
inhoudingsplichtigen meer ruimte hebben 
om vergoedingen onbelast te verstrekken 
aan werknemers, mits voldaan wordt aan 
het gebruikelijkheidscriterium. Daarnaast 
kan deze maatregel gevolgen hebben voor 
de keuze om de concernregeling toe te 
passen.

Evaluatie WKR
In 2023/2024 zal een evaluatie van de 
WKR plaatsvinden. Hierin zal bekeken 
worden of de regeling nog strookt met de 
praktijk.

.
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Loonheffingen

Nieuwe hoogte vrijstelling reiskosten- en thuiswerkvergoeding

Inleiding
In het Belastingplan 2023 is een wijziging 
van de maximaal te vergoeden vrijgestelde  
reiskostenvergoeding aangekondigd. 
Tevens zal door de jaarlijkse 
indexatiecorrectie de onbelaste 
thuiswerkvergoeding stijgen vanaf het jaar 
2023.

Vrijgestelde reiskostenvergoeding
Binnen de werkkostenregeling (WKR) is 
een gerichte vrijstellingen opgenomen, 
voor vervoer in het kader van de 
dienstbetrekking (woon-werkverkeer of 
zakelijke ritten). De maximale vrijgestelde 
reiskostenvergoeding voor gereden 
zakelijke kilometers  en voor woon-
werkverkeer wordt met ingang van 
1 januari 2023 verhoogd van € 0,19 per 
kilometer naar € 0,21 per kilometer. 
Vervolgens vindt per 1 januari 2024 een 
verdere verhoging plaats tot € 0,22 per 
kilometer.

In 2028 vindt een evaluatie plaats in het 
kader van de onbelaste 
reiskostenvergoeding. Hierin zal bekeken 
worden in hoeverre de vrijgestelde 
reiskostenvergoeding in verhouding is met 
de gemiddelde werkelijke zakelijke 
reiskosten die werknemers maken.

Thuiswerkvergoeding
Op 1 januari 2022 is de nieuwe gerichte 
vrijstelling geïntroduceerd voor kosten die 
werknemers maken in verband met het 
thuiswerken. Het gaat hierbij om kosten voor 
extra gas-, water- en elektriciteitsverbruik of 
koffie en thee.

Aan de hand van de tabelcorrectiefactor 
wordt de jaarlijkse indexatie van de 
thuiswerkvergoeding vastgesteld.  Per 1 
januari 2023 stijgt de vrijstelling van de 
thuiswerkvergoeding hierdoor van € 2,00 
naar € 2,13 per thuiswerkdag.

Het kabinet zal de evaluatie van de 
thuiswerkregeling meenemen in de evaluatie 
van de WKR die gepland staat voor 
2023/2024. 
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Loonheffingen

Arbeid en ondernemen structureel meer in balans

Aanscherping 30%-regeling

Zelfstandigenaftrek
Het kabinet-Rutte IV is voornemens de
verschillen in belastingdruk tussen
werknemers en zelfstandigen zonder
personeel (ZZP) te verkleinen. Waar de
zelfstandigenaftrek in 2022 nog € 6.310
bedroeg, zal de aftrek in 2023 verlaagd
worden naar € 5.030. De afbouw loopt tot
2027 naar een bedrag van € 900.

Inleiding
Aangeworven werknemers uit het 
buitenland welke in dienstbetrekking 
komen werken voor een 
inhoudingsplichtige in Nederland kunnen 
onder voorwaarden gebruik maken van de 
zogenoemde 30%-regeling. De 30%-
regeling houdt in dat een deel van het loon 
voor de duur van maximaal vijf jaar als 
onbelaste vergoeding voor extraterritoriale 
kosten wordt beschouwd.

Maximeren WNT-norm
Momenteel is de grondslag waarover de 
30%-regeling kan worden toegepast 
ongemaximeerd. Echter, het kabinet heeft 
voorgesteld de grondslag voor de 30%-
regeling te maximeren op de WNT-norm 
(2022: € 216.000). Met inachtneming van 
de WNT-norm voor 2024 zal de maximale 
30%-vergoeding € 64.800 bedragen.

Keuzeregeling
Naast de maximering van de 30%-
vergoeding wordt voorgesteld om de 
inhoudingsplichtige met ingang van 2023 een 
keuze te laten maken tussen het toepassen 
van de 30%-regeling of het vergoeden van 
daadwerkelijk gemaakte extraterritoriale 
kosten. Deze keuze zal gemaakt worden in 
het eerste loontijdvak van het kalenderjaar 
en blijft geldig voor het gehele kalenderjaar 
(voorzover de werknemer aan de 
voorwaarden van de 30%-regeling blijft 
voldoen).

Bij de aanvraag van de 30%-regeling voor 
een nieuwe werknemer zal de keuze uiterlijk 
gemaakt moeten worden in de vijfde maand 
na aanvang van de tewerkstelling.

Overgangsrecht
Voor werknemers voor wie de looptijd van de 
30%-beschikking is aangevangen vóór of in 
het laatste loontijdvak van 2022, geldt de 
maximering van de grondslag niet tot 31 
december 2025. Dit geldt alleen indien de 
werknemer bij dezelfde inhoudingsplichtige 
in dienst blijft). 
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Loonheffingen

Renseigneringsverplichting

Inleiding
Met ingang van 1 januari 2022 is de 
wetgeving omtrent het melden van 
betalingen aan derden gewijzigd. Voorheen 
bestond geen wettelijke grondslag om bij 
de uitbetaling aan natuurlijke personen het 
Burgerservicenummer te registreren. Sinds 
1 januari 2022 zijn inhoudingsplichtigen 
verplicht om betalingen aan natuurlijke 
personen door te geven aan de 
Belastingdienst. Het gaat om betalingen die 
zien op het verrichten van werkzaamheden 
en diensten voor de inhoudingsplichtigen. 

Welke gegevens worden verstrekt?
Wanneer de renseigneringsverplichting van 
toepassing is, dienen de onderstaande 
gegevens worden verstrekt aan de 
Belastingdienst:

• Uitbetaalde bedrag.

• Datum van de betaling.

• Naam, geboortedatum, adres en 
burgerservicenummer van de natuurlijke 
persoon aan wie de betaling is verricht.

Uitgesloten natuurlijke personen
Voor natuurlijke personen die worden 
aangemerkt als werknemers, vrijwilligers, 
artiesten, beroepssporters, leden van een 
buitenlands gezelschap en natuurlijke 
personen die een factuur

hebben uitgereikt waarop BTW vermeld is, 
bestaat de renseigneringsverplichting niet.

Achterwege blijven verplichting
In bepaalde gevallen kan de 
renseigneringsverplichting achterwege 
blijven: 

1. Wanneer naar het oordeel van de 
inspecteur het belang van ontvangst van 
de gegevens niet opweegt tegen de 
inspanning van verstrekking daarvan.

2. Wanneer naar het oordeel van de 
inspecteur de inhoudingsplichtige tijdelijk 
niet of niet tijdig in staat is de gegevens 
en inlichtingen te verstrekken.

3. Wanneer de gegevens en inlichtingen 
door de inspecteur zijn aangewezen als 
van verstrekking vrijgestelde gegevens en 
inlichtingen.

Een concreet voorbeeld voor het achterwege 
blijven van de renseigneringsverplichting is 
wanneer Nederland geen heffingsrecht heeft 
over inkomsten van natuurlijke personen.
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Loonheffingen

Registreren CO2-uitstoot van woon-werk en zakelijk verkeer 

Inleiding
Op 19 april 2022 heeft de Staatssecretaris 
van Infrastructuur en Waterstaat een 
ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit 
activiteiten leefomgeving (BAL) en het 
Omgevingsbesluit in verband met het 
beperken van emissies van kooldioxide 
door werk gerelateerde personenmobiliteit 
gepresenteerd. In het kort houdt dit 
ontwerpbesluit in dat vanaf 1 januari 2023 
werkgevers met 100 of meer werknemers 
de CO2-uitstoot van haar werknemers in 
het kader van de dienstbetrekking (woon-
werkverkeer en zakelijke reizen) gaan 
registreren en vervolgens moeten melden.

Gevolgen werkgevers
Het registreren van de CO2-uitstaat van 
werknemers in het kader van de 
dienstbetrekking brengt met zich mee dat 
werkgevers jaarlijks verplicht worden om, 
uiterlijk op 30 juni, gegevens aan te 
leveren over de werk gerelateerde 
personenmobiliteit van haar werknemers in 
het voorgaande kalenderjaar.

De registratie is verplicht voor woon-
werkverkeer en alle zakelijke ritten 
waarvoor de werknemers een financiële 
vergoeding ontvangen óf waarvoor aan de 
werknemer een vervoermiddel ter 
beschikking is gesteld (bijv. auto of fiets 
van de zaak).

De gegevens die dienen te worden 
verstrekt zullen onder andere bestaan uit: 

• Het aantal reiskilometers voor woon-
werkverkeer en zakelijke mobiliteit.

• Het gebruikte vervoersmiddel van de 
werknemers.

• Brandstoftype van het vervoersmiddel.

In het kader van de privacywetgeving 
moeten de totale gegevens van alle 
werknemers van de werkgever dienen te 
worden gerapporteerd, zodat niet te 
achterhalen is hoeveel uitstoot aan één 
specifieke werknemer kan worden 
toegerekend.

Digitaal platform
Voor de rapportage en berekeningen wordt 
een digitaal platform beschikbaar gesteld via 
de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO). Dit platform is momenteel nog in 
ontwikkeling.

Mogelijke inwerkingtreding
Vooralsnog is het definitieve besluit en de 
inwerkingtreding afhankelijk van de 
behandeling in de Tweede en Eerste Kamer 
en het advies van de Raad van State. 
Daarnaast is het nog niet bekend op welke 
wijze en waar de werkgevers de gevraagde 
gegevens dienen aan te leveren. Daarbij is 
ook niet bekend of en in hoeverre 
werkgevers worden geholpen met (ICT-
)programma’s, berekeningsmethode of 
andere wijzen waarop de gevraagde 
gegevens kunnen worden verzameld door de 
werkgever. 

Wij houden u indien er nieuwe 
ontwikkelingen zijn over dit onderwerp, via 
onze nieuwsbrieven op de hoogte.
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Btw / Overdrachtsbelasting

Verlaging btw-tarief op levering energie per 1 januari 2023 afgeschaft

De tijdelijke invoering van het verlaagde 
btw-tarief op de levering van energie 
(ingevoerd vanaf 1 juli 2022) wordt per 1 
januari 2023 afgeschaft. Vanaf die datum 
zal de levering van energie weer belast 
worden tegen een btw-tarief van 21%. Dit 
heeft zowel impact op inkomende facturen 
als (eventueel) op afrekeningen met uw 
huurders. 

Verhoging algemene tarief overdrachtsbelasting

De regering heeft met de bekendmaking van 
het Belastingplan 2023 voorgesteld om het 
algemene tarief voor de 
overdrachtsbelasting per 1 januari 2023 te 
verhogen van 8% naar 10,4%. Met deze 
maatregel wordt beoogt de positie van de 
starter en doorstromers op de 
koopwoningenmarkt te verbeteren ten 
opzichte van de belegger. 

Differentiatie overdrachtsbelasting

De aankoop van een woning die bestemd is 
voor eigen gebruik blijft belast tegen het 
verlaagde tarief van 2%. De verhoging van 
het algemene tarief treft naar verwachting 
met name woningcorporaties en beleggers 
in woningen en bedrijfsvastgoed.

Belang voor de praktijk

Voor aankomende transacties is het zinvol 
te beoordelen of deze nog dit jaar kunnen 
plaatsvinden in plaats van volgend jaar.

Daarnaast wordt het financiële belang van 
het kunnen toepassen van een vrijstelling 
groter. Denk hierbij aan de vrijstelling in 
geval van taakoverdracht tussen corporaties 
en de vrijstelling bij terugkoop van onder 
voorwaarden verkochte woningen. Wij 
adviseren u bij dergelijke situaties goed te 
beoordelen of het mogelijk is een vrijstelling 
overdrachtsbelasting toe te passen.
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Btw

Btw-nultarief op de levering en installatie van zonnepanelen

Met ingang van 1 januari 2023 geldt een 
btw-nultarief voor de levering en installatie 
van zonnepanelen op of in de onmiddellijke 
nabijheid van woningen. 

Doelstelling btw-nultarief op levering 
en installatie van zonnepanelen

Door gebruik te maken van de mogelijkheid 
die de btw-richtlijn biedt beoogd het kabinet 
de administratieve lasten voor (particuliere) 
zonnepaneelhouders en de Belastingdienst 
te verminderen. Daarnaast wordt beoogd de 
investeringen in zonnepanelen te 
stimuleren.

Omvang nultarief

• Voor het begrip ‘woning’ wordt 
aangesloten bij de uitleg zoals deze ook 
geldt voor de toepassing van het lage 
btw-tarief op schilderwerkzaamheden of 
het aanbrengen van isolatiemateriaal. 
Aanvullend daarop kwalificeert ook een 
pand dat volgens het BAG mede een 
woonfunctie heeft of een vakantiewoning 
is als ‘woning’ voor deze bepaling. 
Zonnepanelen die geplaatst worden op 
andere gebouwen dan woningen 
kwalificeren niet voor het nultarief.

• Bij de (op)levering van een 
nieuwbouwwoning mag de levering en 
installatie van de zonnepanelen worden 
afgesplitst voor de tarieftoepassing, tenzij 
sprake is van geïntegreerde 
zonnepanelen.

• Leveringen en diensten die direct 
noodzakelijk zijn voor het aanbrengen en 
functioneren van de zonnepanelen vallen 
eveneens onder de ‘installatie’ van 
zonnepanelen. Denk hierbij aan het 
aanleggen van kabels, het aanpassen van 
de meterkast, de levering van 
omvormers, etc.

• Het plaatsen van geïntegreerde 
zonnepanelen kwalificeert ook voor het 
nultarief, tenzij de levering opgaat in 
(bijvoorbeeld) de levering van een 
woning.  

Btw-tarief verhuur zonnepanelen

Het btw-tarief van 21% over de verhuur van 
zonnepanelen blijft ongewijzigd. In de 
praktijk merken wij dat zonnepanelen door 
woningcorporaties vaak zonder btw 
verhuurd worden. Wij adviseren in uw 
specifieke situatie zorgvuldig te (laten) 
beoordelen of de verhuur van de 
zonnepanelen al dan niet een onderdeel 
vormt van de (btw-vrijgestelde) verhuur van 
de woning.

Belang voor de praktijk 

Afhankelijk van de positie van uw 
woningcorporatie kan worden overwogen 
om de investering in zonnepanelen uit te 
stellen tot volgend jaar. Hierbij is overigens 
het moment van levering bepalend en niet 
het moment waarop een koopovereenkomst 
is gesloten.
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Btw

Mogelijk deels recht op aftrek van btw op kosten pand in verband met btw-
belaste exploitatie (dak ten behoeve van) zonnepanelen

Rechtbank Gelderland oordeelde onlangs dat 
recht op aftrek bestaat voor een deel van de 
btw drukkende op aankoopkosten van een 
pand in verband met de btw-belaste verhuur 
van het dak ten behoeve van het plaatsen 
van zonnepanelen. 

Achtergrond 

Eiseres heeft een nieuwbouw complex met 
28 woonappartementen aangekocht. Op het 
dak van het complex liggen 232 niet-
geïntegreerde zonnepanelen. Het complex 
wordt gebruikt voor btw-vrijgestelde 
verhuur van de woonruimten (99,5% van de 
totale omzet) en voor de btw-belaste 
verhuur van het dak voor plaatsing van de 
zonnepanelen (0,5% van de totale omzet). 
De oppervlakte van het dak beslaat in totaal 
24,83% van de totale oppervlakte van het 
complex.

Geschil en oordeel rechtbank 

Tussen partijen was de omvang van het 
recht op aftrek van de btw op de aanschaf 
van het complex in geschil. Meer specifiek 
zijn partijen verdeeld over de wijze waarop 
de pro-rata moet worden berekend.

Eiseres is van mening dat – op basis van de 
werkelijk gebruikmethode – de in rekening 
gebrachte btw over de aankoop van het 
complex voor 24,83% in aftrek kan worden 
gebracht (de oppervlakte van het dak ten 
opzichte van de totale oppervlakte). Het 
complex heeft immers twee 
gebruiksfuncties, te weten de (vrijgestelde) 
verhuur van woonruimte en de (belaste) 
verhuur van het dak voor de plaatsing van 
zonnepanelen. Volgens eiseres heeft in 
totaal 26,5% van de bouwkosten van het 
complex betrekking op het dak. Derhalve 
sluit het recht op aftrek van btw bij de 
werkelijk gebruikmethode (24,83%) beter 
aan bij de werkelijkheid dan de 

omzetmethode (0,5%). 

Verweerder stelt dat voor het recht op 
aftrek van voorbelasting gekeken moet 
worden naar de omzetverhouding. Er kan 
enkel van de omzetverhouding worden 
afgeweken indien die methode een met de 
werkelijkheid strijdig resultaat oplevert. 
Daarvan is volgens verweerder geen sprake. 
Het complex wordt hoofzakelijk gebruik voor 
de verhuur aan particulieren. Toerekening 
van de kosten op basis van de behaalde 
omzet is volgens verweerder niet strijdig 
met de werkelijkheid, ook omdat de 
huurprijs van het dak aansluit bij de 
gangbare marktprijs.

De rechtbank oordeelt dat de btw op de 
bouwkosten van het complex aftrekbaar is 
op basis van de omzetmethode. 

Belang voor de praktijk 

Naast een interessante toets ten aanzien 
van de mogelijkheid tot toepassing van de 
werkelijk gebruikmethode, blijkt uit deze 
uitspraak dat mogelijk deels recht op aftrek 
bestaat van btw drukkende op kosten van 
een pand in verband met de btw-belaste 
exploitatie van (het dak ten behoeve van) 
zonnepanelen. Ook in geval het recht op 
aftrek bepaald wordt op basis van de 
omzetmethode, kan dit om significante 
belangen gaan. 

Mede in het licht van de invoering van het 
nultarief op de levering en installatie van 
zonnepanelen (zie verderop in deze 
nieuwsbrief) en het feit dat verhuur van 
zonnepanelen daar op is uitgezonderd, 
adviseren wij u kritisch te beoordelen hoe 
door uw woningcorporatie omgegaan wordt 
met de btw-behandeling van de exploitatie 
van zonnepanelen en wat voor 
mogelijkheden hierbij bestaan.
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Btw

Herzieningsregeling biedt geen mogelijkheid tot foutherstel

Het Hof van Justitie EU oordeelde onlangs 
dat het niet in strijd is met het EU-recht dat 
Nederland de door belanghebbende, in het 
kader van een herziening, te laat in aftrek 
gebrachte btw weigert.

Achtergrond 

Belanghebbende heeft in 2006 tien percelen 
onbebouwde grond aangekocht. De 
bedoeling was om de percelen te 
ontwikkelen voor recreatiedoeleinden door 
daarop stacaravans met toebehoren te 
bouwen, die vervolgens met de ondergrond 
zouden worden verkocht. Belanghebbende 
heeft de destijds in rekening gebrachte btw 
niet in aftrek gebracht. Vanwege de 
economische omstandigheden is de beoogde 
ontwikkeling niet doorgegaan. In 2013 heeft 
belanghebbende de twee percelen terug 
verkocht. Over de terug verkoop was 
volgens de Belastingdienst btw verschuldigd. 
Belanghebbende was van mening dat de btw 
die in 2006 aan haar in rekening is gebracht 
alsnog in aftrek kan worden gebracht, 
omdat de percelen bij de terug verkoop voor 
het eerst in gebruik zijn genomen 
(herzieningsregeling).

De Staatssecretaris van Financiën is van 
mening dat het aftrekrecht onmiddellijk (in 
2006) had moeten worden uitgeoefend en 
dat de herzieningsregeling niet is bedoeld 
als een soort spijtoptantenregeling. De Hoge 
Raad heeft vervolgens prejudiciële vragen 
gesteld aan het Hof van Justitie EU.

Prejudiciële vragen en oordeel Hof van 
Justitie EU

Aan het Hof van Justitie EU is de vraag 
voorgelegd of het mogelijk is om btw die 
abusievelijk niet tijdig in aftrek is gebracht, 
alsnog in aftrek te brengen bij de eerste 
ingebruikneming. Daarnaast is de vraag 
gesteld of het van belang is dat geen fraude 
of misbruik van recht in het spel is en geen 
nadelige gevolgen voor de schatkist zijn 

vastgesteld. 

Het Hof van Justitie EU oordeelde dat het 
niet in strijd met het EU-recht is dat 
Nederland, in het kader van een herziening, 
aan belanghebbende weigert om de te laat 
geclaimde btw in aftrek toe te staan.

• In beginsel wordt het recht op btw-aftrek 
uitgeoefend in de periode waarin het is 
ontstaan, normaliter op het tijdstip 
waarop een juiste factuur is ontvangen.

• Niettemin kan een belastingplichtige 
worden toegestaan de aftrek toe te 
passen, ook al heeft hij zijn recht niet 
uitgeoefend in de loop van de periode 
waarin het is ontstaan.

• De wet op de omzetbelasting voorziet niet 
in de mogelijkheid om het recht op aftrek 
uit te oefenen na het verstrijken van de 
termijn voor het indienen van de aangifte 
over het tijdvak waarin dit recht is 
ontstaan.  

• Het beginsel van fiscale neutraliteit doet 
niet af aan deze conclusie. Tevens kan het 
ontbreken van fraude, misbruik van recht 
of schadelijke gevolgen voor de 
belastinginkomsten niet rechtvaardigen 
dat een belastingplichtige een 
vervaltermijn kan omzeilen. 

Op 16 september 2022 volgde de Hoge Raad 
het oordeel van het Hof van Justitie EU.

Belang voor de praktijk 

Het is van belang om in rekening gebrachte 
btw tijdig in aftrek te brengen in het geval 
recht op aftrek bestaat. Indien niet tijdig 
gebruik wordt gemaakt van dit recht, 
bestaat, behoudens de mogelijkheid tot 
ambtshalve teruggaaf binnen 5 jaar na het 
betreffende kalenderjaar, geen recht meer 
op aftrek. Het voorzichtigheidshalve niet in 
aftrek brengen van btw, kan dus duur 
komen te staan.
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4. Overige maatregelen

Nieuwsbrief Woningcorporaties



20

Nieuwsbrief Woningcorporaties

Overige – Verhuurderheffing 

Wetsvoorstel afschaffing verhuurderheffing niet in Belastingplan 2023

Het wetsvoorstel voor de afschaffing van de 
verhuurderheffing is begin dit jaar ter 
internetconsultatie gegaan en de Raad van 
State heeft vorige maand haar advies 
uitgebracht over het wetsvoorstel. 
Opvallend genoeg is het wetsvoorstel geen 
onderdeel van het Belastingplan 2023. 

In de consultatieversie van het wetsvoorstel 
was opgenomen dat de verhuurderheffing 
zal worden afgeschaft vanaf 2023. 

Hoewel het wetsvoorstel niet is opgenomen 
in het Belastingplan 2023 wordt in de 
begroting van het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
wel naar de afschaffing van de 
verhuurderheffing per 2023 verwezen. Ook 
blijkt uit de begroting voor 2023 dat de 
wetgever uitgaat van de afschaffing, 
aangezien de opbrengsten van de 
verhuurderheffing na 2022 op 0 zijn 
geraamd.

Het definitieve wetsvoorstel wordt in de 

aankomende maanden verwacht.

Benutten heffingsvermindering in 2022

In de Tweede Kamer is de vraag gesteld 
waarom de definitieve investeringsverklaring 
van de heffingsvermindering een 
dagtekening van voor 1 oktober moet 
hebben, terwijl de verhuurderheffing pas op 
1 januari 2023 wordt afgeschaft.

Het kabinet wijst op het feit dat de 
aangiftedatum voor de verhuurderheffing in 
de voorgaande jaren ook 30 september was 
en verwacht daarbij geen serieuze impact op 
de investeringen. Een bijzondere 
overgangsregeling lijkt er niet te komen op 
dit punt.

Aan de oproep van onder meer Aedes en de 
AFWC om de termijn eenmalig te verlengen 
lijkt derhalve geen gehoor te worden 
gegeven. 
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Overige - Subsidies

Het belangrijkste subsidienieuws van Prinsjesdag 2022

Verhoging budget EIA en MIA

Het budget voor de Energie-
Investeringsaftrek (EIA) en de Milieu-
Investeringsaftrek (MIA) ziet een flinke 
stijging met € 150 miljoen in 2023. 

De EIA en MIA steunen ondernemers en 
woningcorporaties om te investeren in 
verduurzaming. De MIA stelt ondernemers 
en woningcorporaties in staat om te 
investeren in milieu vriendelijke technieken 
terwijl de EIA ondernemers stimuleert om 
energie te besparen en /of meer duurzame 
energie toe te passen.

ISDE budget verhoogd

Om een extra stimulans te geven aan 
isolatiemaatregelen in de gebouwde 
omgeving wordt er € 100 miljoen 
toegevoegd vanuit het klimaatfonds aan de 
Investeringssubsidie duurzame energie en 
energiebesparing (ISDE) regeling. 

€ 300 miljoen ter ondersteuning van 
kwetsbare huishoudens

Het kabinet heeft binnen het Nationaal 
Isolatieprogramma (NIP) € 300 miljoen 
beschikbaar gesteld verspreid over 2023 en 
2024. Het NIP richt zich op zowel een lokale 
aanpak als op de isolatie van huurwoningen 
door woningcorporaties.

Nieuwe subsidieregeling MIW

Vanuit het klimaat fonds is verder € 200 
miljoen beschikbaar gesteld voor de nieuwe  
Maatschappelijke Investeringssubsidie 
Warmtenetten (MIW) regeling. Het doel van 
deze regeling is een impuls afgeven voor het 
aanleggen van nieuwe warmtenetten in de 
gebouwde omgeving.

Verduurzaming huurwoningen

Ter bevordering van de verduurzaming van 
huurwoningen worden in 2023 diverse 
regelingen aangepast, onderstaand is een 
kort overzicht opgenomen.

- De Subsidieregeling Renovatieversnellers 
(RSV)

Om verduurzaming van (huur)-woningen te 
bevorderen wordt de RSV aangepast naar 
een subsidieregeling voor zowel 
procesondersteuning als voor vraag- en 
aanbodbundeling van grootschalige 
renovatie projecten. 

- De Stimuleringsregeling Aardgasvrije 
Huurwoningen (SAH)

De regeling wordt aangepast om deze 
gemakkelijker te maken voor corporaties of 
gemengde VvE’s.

- De Regeling Vermindering 
Verhuurderheffing Verduurzaming (RVV-V)

De RVV-V wordt niet meer open gesteld. Bij 
afschaffing van de verhuurderheffing is een 
heffingsvermindering niet meer aan de orde. 

Nieuw programma aardgasvrije wijken

het Expertise Centrum Warmte (ECW) gaat 
samen met Programma Aardgasvrije Wijken 
(PAW) over in het Nationaal Programma 
Lokale Warmtetransitie (NPLW). Dit 
programma zal vanaf 2023 gemeenten 
ondersteunen in de warmtetransitie.
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Agenda

Deloitte organiseert regelmatig cursussen, trainingen en seminars met betrekking tot actuele 
ontwikkelingen of specifieke onderwerpen voor woningcorporaties. In onderstaande agenda 
hebben wij een overzicht opgenomen van de opleidingen en bijeenkomsten die wij in 2022 
aanbieden. De genoemde periode is in alle gevallen onder voorbehoud. 

Voor elke opleiding / bijeenkomst wordt tijdig een separate uitnodiging gestuurd. Mocht u een 
van de genoemde trainingen inhouse voor uw corporatie willen laten verzorgen, dan kunt u 
contact opnemen met Sebastiaan Timmermans (E: STimmermans@deloitte.nl / 
T: 06 – 8333 9415). Wij schetsen u graag de mogelijkheden en voorzien u van een passend 
voorstel!

Wat? Wanneer?

Cursus ‘Hoe zet ik een tax control 
framework op voor ‘mijn’ publieke 
instelling’

Dinsdag 10 mei en donderdag 12 mei 2022 van 
10.00 – 15.00 uur in het NBC Congrescentrum te 
Nieuwegein

Cursus verduurzaming 17 mei 2022

Wat? Wanneer?

Hoe zet ik een tax control framework
op voor ‘mijn’ publieke instelling’?

Klik hier voor meer informatie en 
aanmelden

Dinsdag 4 oktober 2022 
(locatie: Kasteel Montfoort te Montfoort)

Aangifte vennootschapsbelasting Oktober 2022

Keten- en inlenersaansprakelijkheid November 2022

mailto:STimmermans@deloitte.nl
https://view.deloitte.nl/registratie-cursus-tax-control-framework-publieke-sector-okt-2022.html?mkt_tok=NTAyLVdJQi0zMDgAAAGFr0uAxSAT37prr5OXR0fP-U17JV98M9dk8nKTdOfWMLV7LfRia_Ehu06ptWvs4Mt5M8tZyH98hDrtmGLYhOjtdrzrGot3TQavUneT2Dsz9Q
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Fiscale tools

Graag informeren wij u over diverse fiscale tools die Deloitte voor woningcorporaties heeft 
ontwikkeld. Indien gewenst kunt u hiervan een vrijblijvende demonstratie of offerte 
ontvangen. Hiervoor kunt u contact opnemen met onderstaande contactpersonen of met uw 
vaste contactpersoon van Deloitte.  

PAYROLL 
ANALYTICS (LITE)

BTW DATA 
ANALYSE

© 2020 Deloitte The Netherlands

Deze innovatieve en speciaal 
voor woningcorporaties 
ontwikkelde tool analyseert, 
identificeert en registreert 
potentieel misgelopen btw-
voordelen, mogelijke btw-
risico’s en andere opvallende 
zaken uit de data van uw 
btw-administratie. Voor meer 
informatie verwijzen wij u 
naar de volgende link.

Deze tool is in staat om op 
eenvoudige en snelle wijze 
vast te stellen of er binnen 
het woningbestand wellicht 
adressen / complexen 
aanwezig zijn die in 
aanmerking komen voor een 
teruggaaf energiebelasting. 

ENERGIEBELASTING-
SCAN

Mark van der Wielen

Partner

(t) 088 288 1525 
(m) 06 1099 9264 
(e) MvanderWielen
@deloitte.nl

Martijn Hoffer

Director

(m) 06 1004 2476 
(e) mahoffer@deloitte.nl

Op basis van uw 
loonaangiften voert Deloitte 
Payroll Analytics (lite) diverse 
controles en analyses uit met 
betrekking tot de wet- en 
regelgeving op het gebied 
van de loonheffingen. Voor 
meer informatie verwijzen wij 
naar de volgende pagina.

Ingrid Boink

Senior Manager

(t) 088 286 1279  
(m) 06 2844 9318 
(e) IBoink@deloitte.nl

https://www.youtube.com/watch?v=LMlQtktaPbw&feature=youtu.be
mailto:MvanderWielen@deloitte.nl
mailto:MvanderWielen@deloitte.nl
mailto:KvandeWal@deloitte.nl
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Meer informatie

Wilt u meer weten over de wijze waarop Deloitte u kan ondersteunen, neemt u dan contact 
op met uw vaste contactpersoon van Deloitte of met een van onderstaande contactpersonen. 

Ontvang u onze nieuwsbrief nog niet automatisch? Meldt u dan nu aan via de volgende link. 

Btw / 
overdrachtsbelasting

Mark van der Wielen

Partner
(t) 088 288 1525 
(m) 06 1099 9264 
(e) MvanderWielen@deloitte.nl

Vennootschapsbelasting 

Reinder Wiersma

Partner
(t) 088 288 3790 
(m) 06 1258 1548 
(e) ReWiersma@deloitte.nl

Nieuwsbrief Woningcorporaties

Let op: als gevolg van de invoering van het OOB-regime voor woningcorporaties per 1 januari 2020, is het niet 
toegestaan dat Deloitte overige (fiscale) diensten verleent aan woningcorporaties waarbij Deloitte al als 
accountant controlediensten verricht. In deze nieuwsbrief benoemde diensten en/of producten zijn in dat geval 
niet beschikbaar.  

Loonheffingen

Ingrid Boink

Senior Manager
(t) 088 288 1279 
(e) IBoink@deloitte.nl

https://view.deloitte.nl/Aanmelding-nieuwsbrief-WoCo-AVG.html
mailto:MvanderWielen@deloitte.nl
mailto:ReWiersma@deloitte.nl
mailto:MvanderWielen@deloitte.nl
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