
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOTITIE OMZETBELASTING VERHUUR VAKANTIEWONING 
RECREATIEPARK �DEN NIETHOF� TE WINTERSWIJK 
 
 
 
 
 
Algemeen 
In deze notitie gaan wij nader in op de gevolgen voor de omzetbelasting uitgaande van  
een volledige verhuur van een vakantiewoning op het recreatiepark �Den Niethof� door  
een particuliere verhuurder. 
 
Belastingplicht, tarief en voorbelasting 
Als een particuliere verhuurder een vakantiewoning volledig verhuurt binnen het kader van 
het vakantiebestedingsbedrijf aan personen die daar slechts een korte periode verblijven, 
wordt hij aangemerkt als ondernemer voor de omzetbelasting. 
Over de huurprijs is hij omzetbelasting verschuldigd naar het verlaagde tarief van thans 6% 
De omzetbelasting met betrekking tot een nieuwe vakantiewoning kan worden teruggevraagd  
alsmede de omzetbelasting over de exploitatiekosten. Met name de omzetbelastingteruggave  
bij de aanschaf van een nieuwe vakantiewoning levert een belangrijk liquiditeitsvoordeel op. 
 
Voorbeeld hierbij: 
Stel: 1e jaar vakantiewoning huuropbrengst � 20.000 (inclusief omzetbelasting), aankoop  
vakantiewoning ad � 225.000 (inclusief omzetbelasting) 
 
Omzetbelastingsituatie: 
Af te dragen omzetbelasting: over de ontvangen huuropbrengst is:         6/106 *   � 20.000 is   �    1.132 
Af: betaalde voorbelasting aankoop vakantiewoning ad � 225.000 is:   19/119 * � 225.000 is - � 35.924 

--------------------------------------- 
Terug te vragen bij de belastingdienst � 34.792 

   ========== 
 

 
Kleine ondernemersregeling (geldt uitsluitend voor natuurlijk personen) 
In de volgende jaren daarna dient de particuliere verhuurder rekening ermee te houden dat hij 
daadwerkelijk omzetbelasting zal gaan afdragen aan de belastingdienst, tenzij hij gebruik kan  
maken van de zogenaamde kleine ondernemersregeling. 
Deze regeling houdt in dat als de verschuldigde omzetbelasting na aftrek van de voorbelasting  
per jaar niet meer dan � 1.345 bedraagt, het gehele verschuldigde bedrag aan omzetbelasting niet 
afgedragen hoeft te worden. 
Als de verschuldigde omzetbelasting na aftrek van de voorbelasting per jaar meer dan � 1.345  
bedraagt, maar niet meer dan � 1.883, geldt nog een gedeeltelijke vrijstelling van de af te dragen 
omzetbelasting. 
Als de verschuldigde omzetbelasting na aftrek van de voorbelasting per jaar meer dan � 1.883 bedraagt, 
dient het gehele verschuldigde bedrag aan omzetbelasting wel afgedragen te worden. 
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Voorbeeld hierbij: 
Stel: 2e jaar vakantiewoning huuropbrengst � 20.000 (inclusief omzetbelasting), 
Omzetbelastingsituatie: 
Af te dragen omzetbelasting: over de ontvangen huuropbrengst is:  6/106 * � 20.000 is � 1.132 
Af: betaalde voorbelasting                           - � - 
                 ----------------- 
Verschuldigde omzetbelasting                 � 1.132 
Toepassing kleine ondernemersregeling              - � 1.132 

                   ----------------- 
Af te dragen omzetbelasting aan de belastingdienst              � nihil 

       ========== 
 
Verkoop van de vakantiewoning 
Elke (verkoop)levering van de vakantiewoning door eerdergenoemde particuliere verhuurder 
binnen twee jaar na de eerste ingebruikname is belast met omzetbelasting. Het 
omzetbelastingtarief is 19%. De koper kan de betaalde omzetbelasting weer terugvragen van 
de belastingdienst op het moment dat hij de vakantiewoning ook wederom volledig verhuurt 
(zie hiervoor). 
De (verkoop)levering van de vakantiewoning door eerdergenoemde particuliere verhuurder 
na twee jaar na de eerste ingebruikname doch uiterlijk binnen 10 jaar na de eerste 
ingebruikname, is in principe vrijgesteld voor de omzetbelasting. Verkoper en koper kunnen 
opteren voor een met omzetbelasting belaste (verkoop) levering van de vakantiewoning. Als 
er wordt geopteerd voor de omzetbelasting, heeft dit geen consequenties voor de verkoper 
en de koper kan de voorbelasting terugvragen bij de belastingdienst. Als er niet wordt 
geopteerd voor de omzetbelasting, heeft dit consequenties voor de verkoper. De verkoper 
moet dan namelijk een deel van de destijds bij aanschaf teruggevraagde omzetbelasting op 
de aanschaf van de vakantiewoning terugbetalen aan de belastingdienst. 
De (verkoop)levering van de vakantiewoning door eerdergenoemde particuliere verhuurder 
na tien jaar na de eerste ingebruikname, is in principe vrijgesteld voor de omzetbelasting. 
Als er niet wordt geopteerd voor de omzetbelasting, heeft dit geen consequenties voor zowel 
de verkoper als de koper. 
 
Indien u vragen heeft naar aanleiding van het vorenstaande, verzoeken wij u contact op te 
nemen met Novel Groep Accountants & Adviseurs te Winterswijk en Aalten 
(dhr. R.B.J. Göttgens 0543-547575 of dhr. P.J. Ressing 0543-497575). 
Aalten, 6 februari 2006 
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