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Ruim een jaar geleden heeft mijn BV een contract gesloten met een groot
toeleveringsbedrijf om een bepaalde productenmix te laten maken. Die leverancier heeft
het afgesproken product wel geleverd, maar veel te laat. En dat betekent dat ik
contractueel recht heb op een schadeloosstelling. De advocaten hebben hun werk gedaan,
binnenkort ontvangt mijn BV de contractueel afgesproken schadevergoeding van afgerond
€ 150.000. Ben ik BTW verschuldigd over die schadevergoeding? Of moet ik die
vergoeding verwerken als een korting op de prijs die mijn BV voor het te laat geleverde
product moet betalen? 

Antwoord
Een ondernemer die een schadevergoeding ontvangt, is daarover in beginsel géén BTW verschuldigd.
De schadevergoeding wordt hem immers niet betaald als een vergoeding voor een door de
ondernemer verrichte levering of verleende dienst. De schadevergoeding kan daardoor niet
aangemerkt worden als een ‘vergoeding’ in de zin van de Wet op de omzetbelasting, en dus is
daarover geen BTW verschuldigd. 
Cruciaal voor het BTW-vrije karakter is dat er tegenover de ontvangen schadevergoeding geen
prestatie staat van de ondernemer die de vergoeding ontvangt. Dat moet van geval tot geval
beoordeeld worden: de feiten zijn hierbij beslissend. Zo is bijvoorbeeld een annulerings- of
ontbindingsvergoeding wél BTW-belast: de ondernemer wordt dan betaald voor zijn medewerking
om de eerder gesloten overeenkomst te ontbinden, of voor zijn instemming om afstand te doen van
het wettelijk recht om nakoming van de overeenkomst af te dwingen.
In de door u beschreven situatie lijkt mij sprake te zijn van een BTW-vrije schadevergoeding. In de
feitelijke gang van zaken zoals u die beschrijft, kan ik geen prestatie van uw BV onderkennen die de
grondslag is voor betaling van de schadevergoeding. 

Voor de beantwoording van uw tweede vraag is het contract tussen uw BV en het toeleveringsbedrijf
van belang. Soms kan een schadevergoeding worden aangemerkt als een vermindering van de
vergoeding voor de prestatie, een korting op de prijs. Dat is het geval als er een rechtstreeks
verband bestaat tussen de aangenomen opdracht en de betaling van de schadevergoeding. De Hoge
Raad heeft meermalen beslist dat dit rechtstreekse verband moet blijken uit de overeenkomst
tussen de opdrachtgever en -nemer: uit het contract moet afgeleid kunnen worden wanneer de
verplichting tot betaling van de schadevergoeding ontstaat, én hoeveel die schadevergoeding
bedraagt. 
Als dat in uw situatie het geval is, moet uw BV de schadevergoeding behandelen als een korting op
de eerder overeengekomen prijs voor de productenmix. Door die korting gaat het bedrag waarover
uw BV omzetbelasting moet betalen omlaag. En dat kan leiden tot een correctie op de
BTW-vooraftrek. Als uw BV de overeengekomen prijs voor de productenmix al betaald heeft, en de
daarbij in rekening gebracht BTW als voorbelasting heeft verrekend, is een correctie op die aftrek
noodzakelijk. Vraag uw adviseur om daar even naar te kijken.
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