De DGA en zijn BV: fiscaal één voor de BTW?
28 april 2011
Mijn BV is BTW-ondernemer; op alle leveringen en diensten van de BV zit 19% BTW. Als
directeur-enig aandeelhouder verricht ik alle belangrijke werkzaamheden in de BV. Klopt
het dat ik per definitie in een fiscale eenheid verbonden met mijn BV, en daardoor
hoofdelijk aansprakelijk ben voor de door de BV verschuldigde omzetbelasting?
Antwoord
Neen, dat klopt niet.
Volgens de wet op de omzetbelasting vormen twee (of meer) BTW-ondernemers een fiscale eenheid
voor de omzetbelasting als die ondernemers “in financieel, organisatorisch en economisch opzicht
zodanig zijn verweven dat zij een eenheid vormen”. Voor toepassing van de wet omzetbelasting
worden die ondernemers dan als één ondernemer aangemerkt. Zo’n fiscale eenheid kan op verzoek
worden toegekend, maar de Belastingdienst kan die ook – tegen de zin van de ondernemer –
opleggen.
Dat u en uw BV in financieel, organisatorisch en
economisch opzicht ‘verweven zijn’ lijdt geen twijfel,
maar dat betekent niet dat u automatisch een fiscale
eenheid vormt. Vereist is dan immers dat niet alleen
de BV, maar ook u als DGA BTW-ondernemer bent. En
de kans is groot dat u dat niet bent.
Als een DGA uitsluitend als directeur werkzaamheden
voor en namens zijn BV verricht, is hij geen
BTW-ondernemer. Dat is expliciet uitgemaakt door
het Europese Hof van Justitie in een geruchtmakende
uitspraak van oktober 2007. Zie ook
BelastingBelangen, december 2007: De DGA: geen
BTW-ondernemer meer. Of toch nog even?
Als DGA bent u pas BTW-ondernemer als u zelfstandig,
los van uw BV, werkzaamheden verricht die onder de
omzetbelasting vallen. Bijvoorbeeld als u een pand aan uw BV verhuurt, en daarbij geopteerd hebt
voor BTW-belaste verhuur. Dan bent u als DGA BTW-ondernemer en komt een fiscale eenheid met
uw BV in beeld. Anders niet.
Voor de goede orde: ook als er geen fiscale eenheid tussen u en uw BV bestaat, kan de ontvanger
van de Belastingdienst u als bestuurder van de BV aansprakelijk stellen voor de door de BV niet
afgedragen omzetbelasting. Maar dan wordt u als bestuurder aangesproken, niet als onderdeel van
een fiscale eenheid.
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