Verlaagd BTW-tarief: splitsing in arbeid en
materiaal?
19 december 2010
Mijn klussenbedrijf heeft een geweldige omzetimpuls gehad door de verlaging van het
BTW-tarief voor de renovatie en herstel van woningen. Het lijkt wel alsof iedereen zijn
huis wil laten opknappen: we komen handen tekort. Ik krijg veel vragen van particulieren
over wat er wel en niet onder het lage BTW-tarief valt. De opsomming in
BelastingBelangen oktober 2010: Belastingplan 2011: BTW bij renovatie en herstel van
woningen naar 6% komt daarbij goed van pas. Veel vragen hebben betrekking op de
splitsing van facturen in de kosten van arbeid (6% BTW) en materiaal (19% BTW).
Bijvoorbeeld: als ik bij de klant een erker plaats, kan ik dan de kosten van de kozijnen –
die door de fabriek pasklaar worden aangeleverd en mij in één prijs in rekening worden
gebracht – alsnog splitsen in arbeid en materiaal? En hoe moet ik mijn overheadkosten
toerekenen aan materiaal en arbeid? Nog een vraag: geldt de tariefsverlaging uitsluitend
voor particulieren, of ook voor zakelijke opdrachtgevers? Bijvoorbeeld als ik
werkzaamheden in onderaanneming verricht?
Antwoord
Goed om te lezen dat uw bedrijf zo’n baat heeft bij de tijdelijke verlaging van het BTW-tarief op
arbeidskosten bij renovatie en herstel van oudere woningen. Deze stimuleringsmaatregel pakt goed
uit voor uw bedrijf!
Het verlaagde BTW-tarief is uitsluitend van toepassing
op de kosten van arbeid van de renovatie- en
herstelwerkzaamheden. Uw opdrachtgevers vragen u
daarom om uw factuur te splitsen in een bedrag voor
arbeid én voor materialen. Dat uw klanten liever wat
meer voor arbeid en wat minder voor materialen
betalen, spreekt voor zich.
Als u een gesplitste factuur uitreikt, moet u die
splitsing kunnen onderbouwen. Wordt voor de
renovatie- en herstelwerkzaamheden één
(ongesplitste) vergoeding in rekening gebracht, dan
moet voor de splitsing in arbeid en materiaal
aangesloten worden bij de marktwaardemethode. Dat
vergt een vergelijking met soortgelijke prestaties in
de markt. Ontbreekt die vergelijkingsmaatstaf, dan
moet worden gesplitst op basis van kostprijs.
De grondstoffen en materialen die u inkoopt voor de door u te verrichten werkzaamheden, moet u
volledig als materiaalkosten bij uw afnemer in rekening brengen. De arbeid die gemoeid is met het
tot stand brengen daarvan kunt u op uw factuur niet als arbeidskosten aanmerken. Concreet: de
kosten van de kozijnen die u inkoopt voor de bij de klant te plaatsen erker, moet u volledig als
materiaalkosten – met 19% BTW – doorbelasten. Als uw klant voor de daarin begrepen
arbeidskosten het lage BTW-tarief wil benutten, zal hij die materialen zelf bij de producent van de
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kozijnen moeten inkopen, en die leverancier om een gesplitste factuur moeten vragen. Desgewenst
kunt u wel bemiddelen bij zo’n rechtstreekse inkoop.
U kunt op uw facturen de overheadkosten rechtevenredig verdelen over de bedragen die u in
rekening brengt voor arbeid en materiaal.
Uw laatste vraag is bij de parlementaire behandeling van deze stimuleringsmaatregel nadrukkelijk
aan de orde gesteld. Het verlaagde BTW-tarief geldt niet alleen voor particuliere, maar ook voor
zakelijke opdrachtgevers. Als u een opdracht krijgt van bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie is
het verlaagde BTW-tarief op arbeidskosten evenzeer van toepassing. Het verlaagde tarief geldt ook
bij onderaanneming, zowel in de relatie tussen de opdrachtgever en de hoofdaannemer als in de
relatie hoofdaannemer-onderaannemer.
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