
Fiscale eenheid voor de omzetbelasting

Beste relatie, 

Een belastingplichtige voor de omzetbelasting is de btw-ondernemer. Daarbij kunnen twee of 
meer natuurlijke personen, lichamen of combinaties daarvan tellen als één btw-ondernemer. 
In dat geval is er sprake van een zogeheten fiscale eenheid voor de btw (FE btw). Terwijl de 
fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting optioneel is, geldt dat niet voor de FE btw. 
Zodra aan de volgende voorwaarden wordt voldaan, vormen twee of meer (rechts)personen 
verplicht een FE btw: 

o De natuurlijke personen of lichamen kwalificeren als btw-ondernemers.
o Deze btw-ondernemers wonen of zijn gevestigd in Nederland of hebben in Nederland

een vaste inrichting.
o De btw-ondernemers zijn in financieel, organisatorisch en economisch opzicht zo met

elkaar verweven, dat zij een eenheid vormen.

Financiële verwevenheid 
Aandelenvennootschappen zijn financieel met elkaar verweven als de meerderheid van de 
aandelen en de zeggenschap in elk van die vennootschappen (in)direct in dezelfde handen is. 
Lichamen waarvan het kapitaal niet is verdeeld in aandelen, zijn financieel met elkaar verweven 
als de financiële positie en/of de financiële gedragingen van het ene lichaam rechtstreeks 
afhankelijk zijn van of van invloed zijn op de financiële positie van het andere lichaam. Deze 
situatie doet zich voor als het ene lichaam een mate van zeggenschap heeft in het andere 
lichaam die minstens zo groot is als die van een meerderheidsaandeelhouder in een bv of nv. 
Bovendien moet dat ene lichaam met zijn zeggenschap de financiële posities tussen beide 
lichamen in een gewenste onderlinge verhouding brengen.  

Organisatorische verwevenheid 
Vennootschappen zijn verweven in organisatorisch opzicht als zij onder een gezamenlijke, 
althans als een eenheid functionerende, leiding staan. Of als de leiding van de ene vennootschap 
feitelijk ondergeschikt is aan de leiding van een andere vennootschap. Het is niet voldoende als 
uitsluitend de statuten die ondergeschiktheid bepalen. De feiten en omstandigheden moeten de 
ondergeschiktheid onderbouwen. Het is wel zo dat men van organisatorische verwevenheid 
mag uitgaan als bij statutaire ondergeschiktheid dezelfde personen de betrokken lichamen 
besturen. Het leveren van tegenbewijs blijft echter mogelijk. 

Economische verwevenheid 
In de volgende drie gevallen is sprake van economische verwevenheid: 

o De activiteiten van de deelnemers strekken voor 50 procent of meer tot verwezenlijking
van hetzelfde economisch doel.

o De ene ondernemer oefent zijn activiteiten voor minstens 50 procent uit ten behoeve
van de andere ondernemer.

o Tussen de financieel en organisatorisch verweven ondernemers bestaan onderlinge
economische betrekkingen die niet-verwaarloosbaar zijn.



Beschikking FE btw 
Strikt genomen gaat een FE btw in op moment dat de ondernemers materieel gezien voldoen 
aan de voorwaarden. Zij mogen vanaf dat moment ook als zodanig handelen. Maar als zij dat 
niet doen, mag de Belastingdienst hen dat niet tegenwerpen. Als de inspecteur zulke 
handelingen wil kunnen afdwingen, zal deze een beschikking FE btw moeten afgeven. Vanaf de 
eerste dag van de maand na de maand waarin de fiscus de beschikking heeft afgegeven, moeten 
de btw-ondernemers als FE btw handelen. Overigens kan men in bezwaar en beroep gaan tegen 
een beschikking FE btw. 

Begin, wijziging en einde van FE btw 
Op het moment dat een FE btw tot stand komt, treedt deze FE btw in de plaats van de btw-
ondernemers waaruit zij bestaat. De FE btw neemt bijvoorbeeld de herzieningstermijnen over 
van de participerende btw-ondernemers. Ook bij de toetreding van een natuurlijk persoon of 
een lichaam tot de FE btw neemt de uitgebreide FE btw de omzetbelasting-positie van de 
toetreder over. Als niet meer wordt voldaan aan de voorwaarden van de FE btw, eindigt zij van 
rechtswege. De natuurlijke personen en lichamen waaruit de FE btw bestond, treden voor het 
aandeel dat tot hun bedrijfsvermogen behoort in de plaats van de FE btw. Als een natuurlijk 
persoon of lichaam de FE btw verlaat, heeft dat een vergelijkbaar effect. Melden de btw-
ondernemers het einde van de FE btw niet aan de Belastingdienst? Dan blijven zij hoofdelijk 
aansprakelijk voor de omzetbelastingschulden van de FE btw.  

Heeft u naar aanleiding van deze uiteenzetting nog vragen? Neem dan gerust contact met ons op 
via nummer 070-4162999. 

Met vriendelijke groet , 

Nuijten Accountants B.V. 

Nieuwe Parklaan 107 | 2587 BP Den Haag | Postbus 82182 | 2508 ED Den Haag | 070 4162999 | www.nuijtenaccountants.nl | btw-nummer 8033 65 974.B.01 
KVK-nummer 27150716 

Nuijten Accountants B.V. is gevestigd te Den Haag en staat ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nr. 27150716. 
Uitsluitend Nuijten Accountants B.V. geldt als opdrachtnemer. Op haar dienstverlening zijn haar Algemene Voorwaarden van toepassing, waarin onder 
meer een beperking van de aansprakelijkheid en een aanwijzing van de bevoegde rechter is opgenomen. Deze Algemene Voorwaarden zijn te raadplegen 
via www.nuijtenaccountants.nl en zijn op 2 januari 2019 gedeponeerd ter griffie van de rechtbank te Den Haag onder nr. 1/2019.


	Financiële verwevenheid
	Organisatorische verwevenheid
	Economische verwevenheid
	Beschikking FE btw
	Begin, wijziging en einde van FE btw



