
Fiscale eenheid voor btw 
De btw kent een vrijstelling voor het verzorgen van (Rijksbekostigd) onderwijs. Dit brengt met zich 
mee dat onderwijsinstellingen geen btw in rekening hoeven te brengen en geen in rekening 
gebrachte btw kunnen aftrekken. In rekening gebrachte btw werkt dus kostenverhogend. Niet alle 
diensten van onderwijsinstellingen, zoals detachering van personeel, vallen onder de btw-vrijstelling. 
Hier zit het belang in voor onderwijsinstellingen om gebruik te kunnen maken van de mogelijkheid 
een fiscale eenheid te vormen voor de btw: over leveringen en diensten tussen de ondernemingen in 
de fiscale eenheid wordt geen btw in rekening gebracht. Hiertoe moeten betrokken partijen - naast 
ondernemer zijn voor de btw en in Nederland gevestigd zijn - aan de vereiste voldoen van in 
financieel, organisatorisch en economisch opzicht zodanig verweven zijn dat zij een eenheid vormen. 
 
Zaak 1 
Een onderwijsstichting die een aantal scholen exploiteert richt voor het in eigen beheer uitvoeren 
van de schoonmaak van schoolgebouwen en andere facilitaire werkzaamheden tegen vergoeding 
een bv op. De financiële en organisatorische verwevenheid tussen stichting en bv waren niet in 
discussie, wel de economische verwevenheid. 
De bv verricht werkzaamheden uitsluitend voor de stichting. De stichting is enig aandeelhouder en 
bestuurder van de bv. Feitelijk wordt het bestuur van de bv uitgeoefend door de twee bestuurders 
van de stichting. Naast het verzorgen van onderwijs aan leerlingen van de aangesloten scholen (niet-
economische activiteit), verricht de stichting tegen vergoeding andere activiteiten zoals de 
exploitatie van de kantines van de scholen (economische activiteiten).  
De Hoge Raad neemt het standpunt in dat ook prestaties die een ondernemer jegens een andere 
ondernemer verricht en die dienstbaar zijn aan niet-economische activiteiten van laatstbedoelde 
ondernemer in aanmerking moeten worden genomen bij de beoordeling of tussen beide 
ondernemers economische verwevenheid bestaat. Het bestaan van economische verwevenheid 
moet in elk geval worden aangenomen indien de activiteiten van de ene ondernemer in hoofdzaak 
(meer dan 50%) ten behoeve van de andere ondernemer worden uitgeoefend. En dat is hier het 
geval nu de bv schoonmaak en andere facilitaire werkzaamheden uitsluitend verricht voor de 
onderwijsstichting. 
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Zaak 2 
Hier ging het om een onderwijsstichting die een bv heeft opgericht en 70% van de aandelen van de 
bv bezit. De bv heeft onderwijzend en onderwijsondersteunend personeel in dienst en stelt dit 
personeel al dan niet tijdelijk tegen vergoeding ter beschikking aan de onderwijsstichting en aan bij 
hetzelfde samenwerkingsverband als de onderwijsstichting aangesloten onderwijsinstellingen. In het 
desbetreffende kalenderjaar heeft de bv 27,2% van haar omzet behaald met de 
terbeschikkingstelling van personeel aan de onderwijsstichting. De overige omzet is behaald met het 
ter beschikking stellen van personeel aan de andere bij het samenwerkingsverband aangesloten 
onderwijsinstellingen. Ook hier draaide het om het antwoord op de vraag of de vereiste economische 
verwevenheid voor het vormen van een fiscale eenheid aanwezig is. In het verleden heeft de Hoge 
Raad al aangegeven dat voor de beantwoording van de vraag of de voor de fiscale eenheid vereiste 
verwevenheid aanwezig is, de banden van financiële, organisatorische en economische aard in 
samenhang moeten worden beoordeeld. Een zodanige beoordeling brengt met zich mee dat 
ondernemers die in financieel en organisatorisch opzicht nauw verweven zijn, een fiscale eenheid 
kunnen vormen indien tussen deze ondernemers niet-verwaarloosbare economische betrekkingen 
bestaan. De Hoge Raad oordeelt nu dat bij een behaalde omzet van 27,2% met dienstverlening aan 
de onderwijsstichting er sprake is van niet-verwaarloosbare economische activiteiten en derhalve 
aan alle vereisten voor het vormen van een fiscale eenheid wordt voldaan. 
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